
Будівельник, увічнений в камені

Київ нарощує темпи з будівництва
доступного житла
Лише компанія "Київміськбуд" планує здати до кінця року 360 квартир

Як розповів “Хрещатику” голова прав�

ління — президент холдингової компанії

“Київміськбуд” Ігор Кушнір, на сьогодні

цей майданчик є найбільшим з тих, де

компанія планує реалізовувати квартири

за програмами доступного житла. “В Ки�

єві нами проектується та будується одно�

часно півмільйона квадратних метрів

житла. Цього року в експлуатацію буде

здано близько 240 тисяч квадратних мет�

рів житлових площ. Зараз люди стали

охочіше купувати квартири за програма�

ми доступного житла. Так на сьогодні в

нас вже зарезервовано близько 180 квар�

тир, підписано 90 договорів. Загалом ми

запланували до кінця року за програма�

ми соціального житла здати 360 квар�

тир”,— відмітив Ігор Кушнір.

Зазначимо, що “доступні квартири”

компанія “Київміськбуд”, будує за 5�ма

адресами в Києві: на вул. Анни Ахмато�

вої, 8�А, на вулиці Хорольській, 1�А, Ре�

вуцького, 7�В, Лиськівській, 7 та на пе�

ретині Харківського шосе і вулиці Вір�

менської.

У житловому комплексі на вул. Анни

Ахматової отримати доступне житло змо�

жуть 120 киян (загалом тут передбачено

900 помешкань). Наразі вже зарезервова�

но 50 квартир. За словами заступника го�

ловного інженера ТОВ БК “Геос” Костян�

тина Мартинцова, житловий комплекс

почали зводити у лютому цього року, за�

вершити ж всі роботи планують наступно�

го літа. “Будинки матимуть 20�22 поверхи.

Зараз всі роботи ведуться відповідно до за�

тверджених графіків, темпи будівництва

стабільні. Ми використовуємо найсучас�

ніші технології та матеріали. Так що бу�

динки здамо в зазначені терміни, і споді�

ваюся, що люди, які тут житимуть, зали�

шаться задоволені їх якістю”,— розповів

“Хрещатику” Костянтин Мартинцов.

Голова КМДА Олександр Попов зазна�

чив, що у столиці відбувається значне

підвищення темпів будівництва житла —

за півроку збудовано понад 550 тис. кв. м.

“У нас за перше півріччя спостерігається

зростання на 3,4% в порівнянні з мину�

лим роком, який, нагадаю, був рекорд�

ним. А якщо взяти дані, наприклад, 2009

року, то зростання становить 50%. І такі

темпи ми не будемо зменшувати. Адже у

нас є можливості будувати житло, є по�

тужні компанії, які зводять його якісно

та за доступною ціною”,— зауважив

Олександр Попов.

Також очільник міськадміністрації пере�

конаний, що пожвавлення в галузі будів�

ництва у столиці мусить відбуватися й за�

вдяки впровадженню програми “Доступне

житло”, яку ініціював Президент України

Віктор Янукович. “Попереду дуже цікаві

перспективи. Київ будується, розвиваєть�

ся, і наші головні досягнення ще попереду.

А головна мета — аби кожен киянин мав

достойне житло та вільний доступ до дитя�

чого садку, школи, лікарні, культурних і

спортивних закладів поряд із домом”,—

підкреслив Олександр Попов

Відбудеться I Всеукраїнський
фестиваль екстремальних видів
спорту "Free Games" 
Ор анізатори дійства обіцяють, що столиці
збер ться зір и світово о е стрим
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Місто працює над розробкою 
проекту програми сприяння 
розвитку малого 
та середнього бізнесу
З метою розроб и прое т місь ої про рами спри-

яння розвит мало о та середньо о підприємництва
на 2013-2014 ро и при КМДА створено робоч р -
п . Відповідне розпорядження підписав олова
КМДА Оле сандр Попов. Очолив робоч р п за-
ст пни олови КМДА Р слан Крамарен о. Заст пни-
ами олови робочої р пи стали начальни ГУ з пи-
тань ре ляторної політи и та підприємництва Ми о-
ла Поворозни та дире тор ом нальної на ово-до-
слідниць ої станови “На ово-дослідний інстит т
соціально-е ономічно о розвит міста” О сана Га-
лен о. Та ож до р пи війшли начальни ГУ промис-
лової, на ово-технічної та інноваційної політи и
Людмила Денисю та інші фахівці профільних стр -
т рних підрозділів та ом нальних підприємств. На-
адаємо, що основними завданнями про рами спри-
яння розвит мало о та середньо о бізнес є до-
с оналення нормативно-правової бази сфери під-
приємництва; спрощення процед р та зменшення
витрат при започат ванні підприємниць ої діяльно-
сті та отриманні дозвільних до ментів; а тивізація
діючих та впровадження нових форм фінансово- ре-
дитної підтрим и; підтрим а розвит інноваційної ді-
яльності; сприяння міжре іональном та міжнародно-
м співробітництв с б’є тів мало о та середньо о
підприємництва; розширення взаємодії бізнес та
ор анів влади шляхом запровадження механізмів
державно-приватно о партнерства

На Оболоні триває ремонт 
теплових мереж
У Києві тривають заходи з енер озбереження та

енер оефе тивності, рам ах я их відб вається
ремонт теплових мереж. Та , відповідно до розпо-
рядження, я е підписав олова КМДА Оле сандр
Попов, столиці відремонт ють теплові мережі на
3 ділян ах в Оболонсь ом районі столиці. Це до-
поможе забезпечити стабільне ф н ціон вання ме-
реж та ни н ти вини нення надзвичайних сит -
ацій. Відповідно до до мента, ПАТ “Київенер о” за
власні ошти здійснить роботи з апітально о ре-
монт теплових мереж з ідно з розробленою та за-
твердженою в становленом поряд прое тно-
ошторисною до ментацією. Після завершення
робіт б де відновлено по риття проїзних частин і
трот арів

У столиці розпочинається 
осінній призов на строкову 
військову службу
У Києві створено місь призовн омісію з прове-

дення чер ово о призов ромадян У раїни на стро-
ов війсь ов сл жб жовтні-листопаді 2012 ро .
Відповідне розпорядження підписав олова КМДА
Оле сандр Попов. З ідно з до ментом, олови сто-
личних РДА підвед ть підс м и цьо орічно о весняно-
о призов ромадян на стро ов війсь ов сл жб та
ор аніз ють робот з під отов и та проведення осін-
ньо о призов 2012 ро . Та ож на ви онання розпо-
рядження КМДА райдержадміністрації повинні ство-
рити районні призовні омісії та затвердити їхній
с лад, омпле т вати районні лі арсь і омісії лі а-
рями-спеціалістами, забезпечити їх необхідними ме-
ди аментами, інстр ментарієм і санітарно- осподар-
сь им майном. ГУ охорони здоров’я КМДА, в свою
чер , забезпечить робот місь ої лі арсь ої омісії з
3 вересня до 15 р дня 2012 ро для проведення
онтрольно о медично о о ляд призовни ів. За ва-
жимо, що обстеження майб тніх солдат в лі вальних
за ладах міста повинно проводитись позачер ово,
безоплатно та в повном обсязі

“Ми часто згадуємо героїв, які жили багато років

тому, однак нерідко герої працюють і живуть поруч з

нами. Саме такою людиною був Володимир Аврумо�

вич. В дуже складні для України часи він зумів реалізу�

вати програми, які дозволили простим людям отрима�

ти житло. Він зробив все для того, щоб законодавство

України працювало на користь держави, на користь

людям. Великий вклад він вніс і в розвиток будівельної

галузі. І ми завжди пам’ятатимемо його як людину, на

прикладі якої багато поколінь вчитимуться патріотиз�

му, любові до людей, свого міста, країни”,— зазначив

під час відкриття памятної дошки голова КМДА Олек�

сандр Попов.

Очільник міськадміністрації також відмітив, що сто�

лична влада розгляне й інші можливості увічнення

пам’яті Володимира Поляченка. “Ми обов’язково обго�

воримо з депутатами Київради це питання. Можливо,

його ім’я носитиме одна з вулиць Києва. Я думаю, що

вже восени ми це вирішимо”,— відмітив Олександр По�

пов.

Знаково, що меморіальна дошка Володимиру Поля�

ченку була відкрита напередодні професійного свята —

Дня будівельника, котре відзначатимуть 12 серпня.

Нагадаємо, що Володимир Поляченко з 1992 року

очолював корпорацію “Київміськбуд”, а з 1995 до трав�

ня 2006 року — президент ХК “Київміськбуд”. Саме за

його ініціативи компанія впровадила схему споруджен�

ня житла за рахунок залучених коштів населення. Серед

об’єктів, збудованих “Київміськбудом” за роки керів�

ництва компанією Володимира Поляченка,— “Центр

серця”, реконструкція Хрещатика та майдану Незалеж�

ності, сотні зведених будинків на Троєщині та Харків�

ському масиві, Позняках та Осокорках, а також багато

інших соціальних та інфраструктурних проектів у Києві

та інших містах України
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Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

Вчора, напередодні Дня б дівельни а, на фасаді б дівлі за адресою: в л. С ворова,
4\6, де ба ато ро ів працював Герой У раїни, почесний президент ПАТ ХК “Київ-
місь б д” Володимир Полячен о, б ла від рита меморіальна дош а. У церемонії взя-
ли часть олова КМДА Оле сандр Попов, олова правління — президент ПАТ ХК “Ки-
ївмісь б д” І ор К шнір, народний деп тат У раїни Оле сандр Омельчен о, родичі,
др зі, оле и видатно о б дівельни а.

У столиці відкрили меморіальну дошку, присвячену Володимиру Поляченку

Олександра ГУНІНА
“Хрещатик”

З ініціативи Президента У раїни наразі в державі реаліз ються
дві про рами щодо здешевлення для ромадян цін на “ вад-
ратні метри”. Це, власне, про рама “Дост пне житло”, відпо-
відно до я ої держава омпенс є омпанії-заб довни 30% від
вартості вартир, та держпрое т, я ий передбачає здешевлен-
ня іпотечних редитів для придбання помеш ань ромадянами,
я і потреб ють поліпшення житлових мов. Вчора олова КМДА
Оле сандр Попов о лян в б дівництво житлово о омпле с на
в лиці Анни Ахматової, де 120 вартир дістан ться майб тнім
власни ам за зазначеними про рамами.

За словами олови КМДА Оле сандра Попова, за перше півріччя столиці темпи з б дівництва житла зросли на 3,4% в порівнянні з мин лим ро ом
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У Києві проаналізують ринкову мережу
При КМДА створено місь омісію для вивчення та аналіз рин ової

мережі столиці. Відповідне розпорядження підписав олова КМДА Оле -
сандр Попов. З ідно з до ментом, очолив омісію заст пни олови
КМДА Р слан Крамарен о. До її с лад війшли в. о. начальни а ГУ вн т-
рішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання населення Станіслав Гол -
бов, заст пни начальни а правління рин ів ГУ вн трішньої тор івлі та
поб тово о обсл ов вання населення Людмила Венеді това, начальни
ГУ земельних рес рсів Ві тор Петр , начальни ГУ онтролю за бла о-
строєм Сер ій Садовой, олови столичних РДА та інші фахівці. З ідно з
розпорядженням, омісія двомісячний термін обстежить, вивчить та
проаналіз є питання щодо відповідності діючих підприємств рин ової ме-
режі базовим моделям рин ів з продаж продовольчих та непродоволь-
чих товарів і вимо ам правил тор івлі

На Печерську зведуть будинок для лікарів
Одним зі стим лів, я ими иївсь а влада план є зал чати лі арів пер-

винної лан и в амб латорії сімейної медицини, є надання їм піль ово о
житла. Нещодавно під б дівництво житла для медпрацівни ів б ло виді-
лено ділян в Печерсь ом районі Києва. Б дино план ють здати вже в
наст пном році. Про це в прямом ефірі теле анал “Київ” розповів на-
чальни ГУ охорони здоров’я та медично о забезпечення м. Києва Віта-
лій Мохорєв. “На сьо однішній день на вартирном облі переб ває
близь о 1 500 медичних працівни ів. Я ми нама аємося вирішити ти це
питання? Найперше, прийнято рішення про б дівництво о ремої б дівлі
с то для медичних працівни ів на в лиці Підвисоць о о. Введення цьо о
б дин в е спл атацію заплановано в 2013 році”, — зазначив він

Цифра дня

169 396 800
пасажирів було перевезено автобусами за всіма видами сполучень у
січні—червні поточного року 
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Питання безпеки киян 
на контролі у міської влади
Ірина ЩЕРБАТА
“Хрещатик”

На сьо одні Києві е с-
пл ат ється 20,5 тис. ліф-
тів. Третина з них працює
понад 25 ро ів, том мо-
рально застаріла і потре-
б є оновлення. О рім то о,
назріла необхідність в до-
с оналенні системи опові-
щення иян про надзви-
чайні сит ації, я а зб до-
вана ще 1960-х ро ах.
Наразі система по риває
лише 40 % території міста.
Керівництво ГУ з питань
надзвичайних сит ацій
план є вирішити ці питан-
ня на рівні міста.

У столиці досить часто трапляються

несправності з ліфтами. Це й не див�

но, адже

з н а ч н а

частина

їх від�

служила

відведе�

ний тер�

мін експлуатації — чверть століття, і

потребує капітального ремонту, а то й

повної заміни. “Всього у місті експлу�

атується 20,5 тисячі ліфтів. Термін

експлуатації (понад 25 років)

перевищений у 7,5 тисячі підйомни�

ків. Тому оновлення ліфтового госпо�

дарства є одним із пріоритетних зав�

дань для міської влади, і воно активно

розпочнеться вже з наступного ро�

ку”,— вважає начальник ГУ з питань

надзвичайних ситуацій КМДА Віта�

лій Пшеничний. До речі, на поточний

ремонт ліфтів у житлових будинках

столиці з міського бюджету буде виді�

лено 6 мільйонів гривень.

Окрім того, потребує удоскона�

лення та розширення мережа опові�

щення населення про надзвичайні

ситуації. “Система оповіщення збу�

дована ще у 1960�х роках та охоплює

територію міста лише на 40%. Вона

являє собою сирени, що вмикають�

ся при необхідності. Але сучасний

світ вимагає інших, нових техноло�

гій. До Євро�2012, в Києві було роз�

роблено робочий проект зі створен�

ня сучасної системи оповіщення ки�

ян. Таким чином, сьогодні вже гото�

ва необхідна проектна документа�

ція”, — зауважив Віталій Пшенич�

ний.

За його словами, у Києві зареєстро�

вано 552 потенційно небезпечних об’�

єкти. Із них

32 — хімічно

і 2 — раді�

аційно не�

б е з п е ч н і .

Найбільшу

загрозу несе

державне підприємство “Радон”, що

знаходиться у Голосіївському районі,

у селищі Пирогів. А також дослідний

реактор, що на проспекті Науки. Не�

безпечними є Деснянська та Дніпров�

ська водопровідні станції, де при

очистці води застосовується хлор —

токсична речовина першого класу.

Ще одним важливим питанням

безпеки городян є нинішній стан

доріг, які потерпають від аномальної

спеки та вантажівок. Столична вла�

да закликає водіїв важкої техніки

уникати пересування вулицями міс�

та. “На жаль, сьогодні навіть цен�

тральними вулицями їздять бетоно�

вози, вага яких 40—50 тонн. Врахо�

вуючи, що на вулиці спека, асфальт

переходить з твердої фази у пластич�

ну. На дорожньому покритті утво�

рюються колії, які буде дуже важко

усунути”, — підкреслив пан Пше�

ничний.

Проте така ситуація з покриттям не

на всіх дорогах. Приміром, нещодав�

но реконструйовані за новими техно�

логіями проспект Бажана та траси на

Житомир і Чернігів здатні витримати

навантаження до 60 тонн на кв. м

Київ затвердив програму 
святкування Дня Незалежності

Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

До чер ової, 21-ї річниці незалежно-
сті У раїни столична влада від риє
два м зеї, ор аніз є спортивні зма-
ання, онцертні про рами ласичної
та поп-м зи и, народні вистав и,
веселі розва и. Тобто ожен зможе
обрати дійство собі до вподоби.

Голова КМДА Олександр Попов підписав

розпорядження, яким затвердив програму захо�

дів, присвячених Дню державного прапора та

21�ї річниці незалежності України. Згідно з до�

кументом, святкування розпочнуться з 14 серп�

ня. Саме в цей день стартує щорічна загально�

державна виставкова акція “Барвиста Україна”

на території Національного комплексу “Експо�

центр України”. Триватиме акція до 17 серпня.

22 серпня у столиці відкриють одразу два

культурні об’єкти: Музей історії міста Києва

(вул. Богдана Хмельницького, 7) та Музей

шістдесятництва (вул. Олеся Гончара, 33�А).

Цього ж дня у приміщенні КМДА відбудеться

міський конкурс творчих робіт “Україна — дер�

жава моя”.

23 серпня місто відзначатиме День державно�

го прапора — у столиці відбудеться церемонія

підняття синьо�жовтого полотнища президен�

том України Віктором Януковичем. Національ�

ні прапори урочисто піднімуть також на щоглах

і біля будівлі КМДА та районних адміністрацій.

За традицією у цей день паспорти отримають

юні кияни, яким виповниться 16 років.

Безпосередньо у день проголошення неза�

лежності України, 24 серпня, за участю керів�

ництва держави та міста відбудуться церемонії

покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шев�

ченку, Михайлу Грушевському та Володимиру

Великому. Також у цей день букети принесуть

до пам’ятників видатним діячам українського

державотворення у районах міста. У храмах сто�

лиці пройдуть молебні за Україну та україн�

ський народ.

На вулиці Хрещатик 24 серпня з самого ран�

ку відбуватимуться різноманітні змагання, кон�

курси та концерти. Зокрема з 10.00 до 19.00 три�

ватиме другий всеукраїнський чемпіонат з бас�

кетболу 3х3 “Українська стрітбольна ліга 2012”.

З 11.00 до 18.00 тут відбуватимуться показові

спортивні виступи з ролер�сламу, з авто�мото

тріалу, конкурс “перегони на офісних стіль�

цях”, майстер�клас з паркуру, катання на роли�

ках та скейтах, працюватиме зона графіті. Об

11.00 розпочнеться акція “Ярмарок інтелекту�

ального капіталу”, а також презентація діяль�

ності молодіжних громадських організацій, а о

12.00 — спортивне сімейне свято “Тато, мама,

я — спортивна сім’я”.

Крім того, гуляючи Хрещатиком, кияни та

гості столиці зможуть послухати показові ви�

ступи ді�джеїв, взяти участь у майстер�класах з

сучасного танцю, конкурсах, вікторинах. О

14.30 на Хрещатику стартує спортивний фести�

валь “Веселі старти на роликах”. На Європей�

с ь к і й

площі з

10.00 до

22.00 гля�

д а ч а м

представ�

лять кон�

цертну програму “У пісні славимо Вітчизну”.

Карнавальне дійство “Парад вишиванок

2012” стартує о 12.00 на Майдані Незалежності.

Фінішує парад на Співочому полі, де з 16.00 до

21.00 триватиме святковий концерт з нагоди 21�

ї річниці незалежності України “Україно моя,

Україно! Найсвятіша ти пісне моя!”.

Порадує програма святкування і шануваль�

ників класичного мистецтва — на Софійській

площі о 19.00 розпочнеться гала�концерт кла�

сичної музики в рамках мистецького проекту

“Тобі, незалежна Батьківщино!”. Крім того,

грандіозна святкова концертна програма відбу�

деться на Майдані Незалежності. Веселитися

тут почнуть з 11.00 і до 22.00. Завершиться свя�

то феєрверком на честь незалежності України.

Однак святкуватимуть не лише в центрі міс�

та — концертні програми, конкурси та інші

культурно�розважальні заходи відбуватимуться

в усіх районах столиці. Наприклад, у Націо�

нальному музеї українського народного декора�

тивного мистецтва 24 серпня о 12.00 розпоч�

неться музейне свято, яке триватиме до 21.00. У

Національному центрі народної культури “Му�

зей Івана

Гончара”

з 24 до 26

с е р п н я

т р и в а т и �

ме ярма�

рок на�

родних майстрів, а у Печерському ландшафтно�

му парку з 24 серпня до 9 вересня діятиме 57�ма

щорічна міська виставка квітів. Цього року те�

мою квіткових композицій будуть “Мелодії

українських казок”.

Загалом, протягом серпня у місті відбувати�

муться конкурси дитячого малюнка, виставки

художніх робіт, присвячені святкуванню неза�

лежності України. В освітніх закладах відбува�

тимуться лекції, наукові читання, тематичні бе�

сіди тощо. У кінотеатрах столиці транслювати�

муть фільми про історію становлення україн�

ської держави. А у Державному архіві міста Ки�

єва відбудеться виставка архівних документів,

які стосуються всеукраїнського референдуму 

1 грудня 1991 року

Всього у місті експлуатується 20,5
тисячі ліфтів. Термін експлуатації

(понад 25 років) перевищений
у 7,5 тисячі підйомників

Оновлення ліфтово о осподарства є одним із пріоритетних завдань для місь ої
влади

24 серпня на Майдані Незалежності пройде арнавальне дійство "Парад вишивано 2012"

Столичні ліфти та систему оповіщення населення модернізують

Відбудеться І Всеукраїнський фестиваль 
екстремальних видів спорту “Free Games”
Вперше Києві за підтрим и олови КМДА Оле сандра Попова 1 та 2

вересня відб деться Все раїнсь ий фестиваль альтернативних видів
спорт “Free Games”. Ор анізатори дійства обіцяють, що на фестивалі
збер ться зір и світово о е стрим для то о, аби здив вати иян неймо-
вірним спортивним шо і видовищними зма аннями більш ніж 30 спор-
тивних дисциплінах. Зо рема свою майстерність продемонстр є ле ен-
дарна оманда з пар р “Storm Freerun Team” з Лондона. Та ож на ля-
дачів “Free Games” че ає перше е стрим-шо світово о рівня від “літа-
ючих мотоци лістів” — майстрів FMX (freestyle motocross) з Росії та Авст-
рії. А переможці прое т “У раїна має талант-4” — часни и иївсь о о о-
ле тив “Workout” — по аж ть неперевершене шо з елементами а ро-
бати и та фрістайл на ні альном майданчи , спеціально с онстр йо-
ваном для їхньо о вист п . Вперше лідери альтернативних, в личних та
дворових видів спорт вист плять на масштабном все раїнсь ом фес-
тивалі і визначать най ращих національном рейтин . Ор анізатори
фестивалю очі ють понад 20 тис. відвід вачів і більш ніж 1 тис. спортс-
менів- часни ів. Більше інформації можна знайти на офіційном сайті
прое т : freegames.in.ua

Столичні родини покажуть свої вміння
У столиці на фінішн прям виходить місь ий он рс робіт творчих ро-

дин на тем “У раїна — держава моя”. На адаємо, он рс проводиться
з 1 червня до 15 серпня, за лючний етап та на ородження переможців
відб д ться 22 серпня. Уже третій рі поспіль працівни и Київсь о о місь-
о о центр “Родинний дім” за підтрим и місь ої влади ор анізов ють та
проводять цей он рс. Стати часни ом он рс мож ть всі бажаючі ро-
дини, я і проживають в Києві. Цьо о он рсно о сезон роботи оцінюва-
тим ться за номінаціями: малюно , вишив а, вироби з папер , флористи-
а, фото рафія та інші техні и. За важимо, он рсні роботи мають пере-
давати патріотизм та любов до рідно о раю. Ознайомитись з роботами
часни ів можна з 23 серпня в приміщенні Київсь о о місь о о центр
“Родинний дім” (в л. Салютна, 11-а)

Киян запрошують на ярмарки
Я повідомляє ГУ вн трішньої тор івлі та поб тово о обсл ов вання на-

селення, 10 та 11 серпня столиці проходитим ть традиційні сільсь о ос-
подарсь і ярмар и. Зо рема, п’ятницю (10 серпня) вони відб д ться
Голосіївсь ом районі — просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровсь ом —
в л. Ват тіна, 12; Печерсь ом — рі в л. Первомайсь о о та Мечні ова;
Подільсь ом — просп. Правди, 5—11; Святошинсь ом — в л. Зодчих,
62—64; Солом’янсь ом — в л. Козиць о о; Шевчен івсь ом — в л. Во-
ровсь о о, 2—4, в л. Ризь а, 1, в л. Я іра, 19, в л. В. Пі а, 18, на розі в л.
Щ сєва та Тираспольсь ої. У с бот (11 серпня) ярмар и пройд ть в Го-
лосіївсь ом районі — в л. Пань івсь а, 18—20; Дарниць ом — в л. Ре-
в ць о о; Деснянсь ом — в л. Марини Цвєтаєвої (в межах в лиць Баль-
за а та просп. Мая овсь о о); Дніпровсь ом — в л. Б чми, 1—7; Обо-
лонсь ом — просп. Оболонсь ий, 23—43; Печерсь ом — в л. Івана
К дрі (в межах в лиць Л м мби та Чи оріна); Подільсь ом — просп.
Мос овсь ий, 5; Святошинсь ом — в л. Семаш а, 21; Солом’янсь о-
м — в л. Стадіонна (в межах в лиць Уриць о о та Бо данівсь ої); Шев-
чен івсь ом — в л. Татарсь а, 32—38
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День Незалежності святкуватимуть не лише в центрі
міста — концертні програми, конкурси та інші

культурно!розважальні заходи відбуватимуться в усіх
районах столиці

Найбільше державне свято у столиці розпочнуть відзначати 
з 14 серпня
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Новини компаній

Ділові новини

Понад 10 тисяч квартир 
обрано для програми 
іпотечного кредитування
Міжвідомча омісія при Мініс-

терстві ре іонально о розвит ,
б дівництва й ЖКГ вибрала
10 296 вартир, дост пних для
придбання в рам ах про рами
здешевлення вартості іпотечних
редитів для забезпечення до-
ст пним житлом ромадян, я і
потреб ють поліпшення житлових
мов. Для часті в про рамі ви-
значено 234 новоб дови. Зараз
по раїні близь о 10,4 тис. рома-
дян виявили бажання отримати
іпотечні редити. Усьо о ладе-
но 163 до овори, найбільше в Ки-
єві — 54. Вже профінансовано
144 редити на за альн с м
34,5 млн рн

Уряд затвердив ТЕО 
з будівництва 
СПГ�термінала
Кабмін затвердив техні о-е о-

номічне обґр нт вання б дів-
ництва в У раїні термінала з ре-
азифі ації с раплено о природ-

но о аз . Про це повідомив мі-
ністр енер ети и й в ільної
промисловості Юрій Бой о.
Ухвалення цьо о рішення має
величезне значення для енер е-
тичної безпе и раїни й для по-
дальшої реалізації в У раїні про-
е тів подібно о масштаб . Зі
слів олови Державно о а ент-
ства з інвестицій і правління
національними прое тами Вла-
дислава Кась іва, затверджені
е ономічні по азни и, алендар-
ний план, рафі и. За даними
пана Кась іва, част а держави в
цьом прое ті становитиме 25%,
а фа тично держава оплатить
тіль и 7% вартості прое т . Вар-
тість б дівництва СПГ-термінала
становитиме 846 млн євро. Вод-
ночас міністр е ономічно о роз-
вит й тор івлі Петро Порошен-
о повідомив, що рішення б ло
затверджено з рах ванням за-
важень Міне ономі и. “Ми
точнили обся державних а-
рантій, чіт о с азали, що ряд
У раїни не повинен витрачати
бюджетні ошти на надання а-
рантій на термінал, що бюджет-

ні ошти йд ть винят ово на під-
відний анал”,— зазначив Поро-
шен о, повідомляють У раїнсь і
новини

Аграрна біржа провела 
перші навчальні торги

У навчальном центрі А рарної
біржі відб лися перші навчальні
тор и в еле тронній тор овій сис-
темі на спотовом рин . В тор-
ах прийняли часть представни-
и я ре іональних а рарних під-
приємств У раїни, та і представ-
ни и иївсь их омпаній. Фахівці
біржі продемонстр вали можли-
вості еле тронної тор ової систе-
ми (ЕТС) та пояснили часни ам
без оштовної освітньої про рами
принципи роботи та правила о-
рист вання ЕТС. За рез льтатами
навчання, а рарії отримали пра -
тичний досвід ведення тор ових
операцій на базі еле тронно о
рес рс , а та ож режимі реаль-
но о час здійснили вірт альний
продаж та півлю зерна. На ада-
ємо, А рарна біржа має намір
створити в У раїні лі відний спо-

товий рино , я ий би прозоро
відображав реальні процеси на
рин АПК раїни. За словами е-
рівни а А рарної біржі Оле сан-
дра Марюхніча, новий підхід до
реалізації товарів забезпечить
бізнес розширення рин ів зб т ,
об’є тивне ціно творення, аран-
тії ви онання од, е ономію час
та оштів

Квитків за паспортами 
не буде

Мінінфрастр т ри не має на-
мір повертатися до пра ти и
продаж залізничних вит ів за
паспортами. Про це повідомив
перший заст пни міністра ін-
фрастр т ри Костянтин Єфи-
мен о. Він зазначив, що відом-
ство надходить ба ато питань із
привод спе ляції залізнични-
ми вит ами, одна виріш вати
цю проблем міністерство має
намір не за допомо ою поно-
влення продаж вит ів за пас-
портами. “У нас же б ли вит-
и, я і продавалися за паспор-
тами, але ми до цієї пра ти и

повертатися не б демо, ми ви-
рішимо питання зі спе ляціями
за допомо ою додат ових поїз-
дів в сіх напрям ах масових пе-
ревезень, в том числі і свят-
ові дні. Це стос ється Крим ,
Хар ова, Донець а й Львова”,—
зазначив Єфимен о він. Він під-
реслив, що пра ти а ви орис-
тання паспортів при півлі
вит ів відс тня європейсь их
раїнах і лише с ладнює захист
персональних даних

Кожен четвертий 
безкоштовний електронний
ключ видано у Києві
Про це повідомила ерівни

столично о подат ово о відом-
ства Ірина Носачова. Новий сер-
віс, запроваджений ДПС У ра-
їни — без оштовна видача лючів
еле тронно о цифрово о підпис ,
став досить зр чним для платни-
ів подат ів. “З момент від рит-
тя столичних п н тів сертифі ації
еле тронних лючів, Києві с -
б’є ти осподарювання отримали
4 379 еле тронних лючів, що

с ладає понад 22%, виданих по
У раїні. Це дійсно без оштовний
зр чний сервіс для звітності”,—
за важила Ірина Носачова. За її
словами, столиці наразі працю-
ють 11 п н тів еле тронно о циф-
рово о підпис , де платни и по-
дат ів без оштовно отрим ють
еле тронні лючі. “Впровадження
цьо о сервіс дає лієнтам по-
дат ової сл жби можливість без-
оштовно орист ватись еле -
тронною звітністю. Всі, хто ще не
с ористався новим сервісом, ма-
ють можливість це зробити”,—
на адала пані Носачова

ФДМУ продасть пакети 
акцій п’яти облгазів

Фонд державно о майна о оло-
сив он рс із продаж па етів
а цій азопостачальних омпаній
“Івано-Фран івсь аз”, “Полтава-
аз”, “Гадяч аз”, “Севастополь-
аз” і “Херсон аз” розмірі від
20,8% до 26%. Про це с азано в
повідомленні ФДМУ. Кон рс від-
б деться 30 серпня, заяв и прий-
маються до 22 серпня

Обрано президента 
Конфедерації 
будівельників
України  
Лев Парцхаладзе обіцяє сприяти
ухваленню законів, які підуть 
на користь галузі
Віталіна ГОНЧАР
“Хрещатик”

Днями відб лися за альні збори омпаній-членів Кон-
федерації б дівельни ів У раїни. Учасни и олос ван-
ням обрали ново о президента КБУ, затвердили зміни
до стат т об’єднання, а та ож озв чили рез льтати
своєї діяльності.

Нагадаємо, 20 квітня цього року на 74�році пішов з життя Герой України,

президент Конфедерації будівельників України, почесний президент ХК

“Київміськбуд”, народний депутат України Володимир Поляченко. Тож но�

вим президентом Конфедерації будівельників України (КБУ) було обрано

Лева Парцхаладзе, який раніше обіймав посаду голови ради директорів. Таке

рішення 164�ма голосами було прийнято на загальних зборах Конфедерації.

“Дякую за довіру. Обіцяю служити вірою і правдою, відстоювати інтереси бу�

дівельної галузі”,— зазначив, коментуючи своє обрання, Лев Парцхаладзе.

У списку претендентів на посаду президента КБУ також були віце�прези�

дент Конфедерації Анатолій Беркута, віце�президент Конфедерації, глава

правління ВАТ “Домобудівний комбінат № 4” Петро Шилюк, віце�прези�

дент Будівельної палати України Станіслав Сташевський і заступник голо�

ви комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житло�

во�комунального господарства та регіональної політики Ігор Лисов. До ре�

чі, на засіданні головою ради директорів КБУ був обраний президент групи

компанії “Герц” Олександр Ротов.

За рішенням загальних зборів Конфедерації до статуту організації також

були внесені зміни. За словами новопризначеного президента КБУ Лева

Парцхаладзе вони полягають у тому, що всі повноваження президента пере�

ведені на раду директорів, у її складі наразі перебуває близько 100 осіб. На�

гадаємо, Конфедерація будівельників України об’єднує 304 холдингові

компанії, які включають понад 700 українських будівельних компаній і ви�

робників будматеріалів.

Протягом 2011�2012 років КБУ значну увагу приділяла законотворчим

процесам, що стосувалися будівельної галузі держави. Зокрема Конфедера�

ція виступила ініціатором і приймала участь в розробці Закону України

“Про регулювання містобудівної діяльності”, що був прийнятий парламен�

том у лютому минулого року. Крім того, КБУ самостійно розробила декіль�

ка законопроектів, які на даний час перебувають на етапі розгляду та обго�

ворень в міністерствах. Мова йде про документи, які стосуються скорочен�

ня строків і процедур набуття права на землю; змін до законів про рекон�

струкцію “хрущовок” та положень про саморегулюючі організації у сфері

будівництва.

Фахівці Конфедерації також приймали участь в доопрацюванні законо�

проектів “Про енергоефективність будівель”, “Про внесення змін до де�

яких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяль�

ності” та “Про внесення змін до Закону України “Про державні закупівлі”.

Загалом за цей період Конфедерація приймала участь у розробці 11�ти за�

конопроектів.

За словами президента КБУ Лева Парцхаладзе, до кінця поточного року

Конфедерація поставила перед собою конкретні цілі. “Перш за все, це

сприяти ухваленню законів, які підуть на користь галузі, збільшувати кіль�

кість учасників Конфедерації. Крім того, ми маємо розробити нові пропо�

зиції щодо покращення інвестиційного клімату у сфері будівництва”,— по�

відомив президент КБУ.

Окрім іншого, будівельники мають намір налагодити роботу третейсько�

го суду при Конфедерації, створити базу недобросовісних учасників рин�

ку — “чорний список”, і на противагу йому список добросовісних компа�

ній — “білий список”. На думку авторів ідеї, це самоочистить ринок від “ті�

ньових” учасників і вбереже інвесторів від будівельних афер
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Тенденції на ринку пива
Як зазначають експерти, хмільний напій може подорожчати на 15%
Олександр ХАРЬКО
“Хрещатик”

За даними е спертів, торі
рівень споживання пива
раїнцями становив 59

літрів на д ш населення.
Я зазначають фахівці, для
рин хмільно о напою ха-
ра терні чіт о виражені се-
зонні оливання попит та
природні мови, напри-
лад, перепад температ -
ри на один рад с призво-
дить до зміни продажів в
середньом на 4,5%. Ці а-
во, що Євро-2012 не стало
с ттєвим стим лом для
зростання обся продажів
пива. В подальшом , час-
ни и рин про ноз ють
можливе подорожчання
пива на 15%.

Сезонний попит
Як повідомили у компанії

“Укрпиво”, виробництво хмільного

напою за 6 місяців поточного року

становило 154,1 млн декалітрів

(дал). За інформацією Державної

служби статистики, у січні�травні

поточного року держава експорту�

вала 11,25 млн дал пива, що на 9%

більше, ніж за аналогічний період

минулого року. Експорт в грошово�

му співвідношенні зріс на 8,6% — до

$ 39,75 млн. Імпорт пива в Україну

за вказаний період збільшився на

35,7% — до 1,73 млн дал, в грошово�

му вираженні на 48,3% — до $ 17,23

млн. Основними покупцями україн�

ського пива в січні�травні були Ро�

сія, Білорусь і Молдова, а поста�

чальниками — Росія, Бельгія, Ні�

меччина та Чехія.

“Українці досить лояльно став�

ляться до пива. За нашими дани�

ми, торік в Україні у середньому

споживання напою на душу насе�

лення склало 59 літрів. У порів�

нянні з нашими західними і схід�

ними сусідами, пивна культура в

державі ще розвивається, адже, на�

приклад, у Чехії випивають 137

літрів на рік, у Германії — 105, а в

Росії — 72 літра”,— стверджує

Ярослав Коваль, віце�президент з

маркетингу компанії Carlsberg

Ukraine.

За словами фахівця, для україн�

ського ринку пива характерні чітко

виражені сезонні коливання попиту.

Традиційно пивний сезон починає�

ться з квітня і продовжується до ве�

ресня, а найбільший пік споживан�

ня припадає на травень�липень: “У

цей період ми реалізуємо майже 56%

річного об’єму продажів. Більш то�

го, коливання температури влітку

має великий вплив і є одним із ви�

значальних факторів продажу на�

пою: у спекотні літні місяці динамі�

ка росту є позитивною, у холодне і

дощове літо, навпаки, негативною.

Так, за нашими підрахунками, коли�

вання температури на один градус

призводить до зміни продажів в се�

редньому на 4,5%”,— зауважує Яро�

слав Коваль.

Як повідомили “Хрещатику” фа�

хівці, 91% ринку пива в Україні у на�

туральному вираженні належить

трьом великим виробникам, ще

8% — двом меншим, і лише 1% усьо�

го ринку — дрібним локальним ви�

робникам, яких наразі налічується

близько 28. Варто відзначити, що

фаворити є у кожному сегменті рин�

ку: низькоціновому, середньоціно�

вому, преміальному та суперпремі�

альному. “У портфелі нашої компа�

нії знаходяться два найбільших

бренда України, що займають топ�

позиції у своїх сегментах, це ТМ

“Львівське” — середньоціновий сег�

мент та ТМ “Балтика” — преміум,

які сукупно складають 65% обсягу

нашого портфеля”,— пояснює пан

Коваль.

Вплив на ринок 
від Євро�2012

Компанії з виробництва пива, з

якими поспілкувався “Хрещатик”,

поки що не розголошують результа�

ти споживання напою у період Єв�

ро�2012. Але зазначають, що певний

вплив на об’єми продажів європей�

ський чемпіонат мав. Підсумкові да�

ні компанії обіцяють озвучити неза�

баром. В той же час виробники за�

уважують, що футбольний турнір

дав їм змогу запропонувати великій

кількості вболівальників з усього

світу українське пиво і оцінити його

якість та смак.

На думку Дениса Хренова, дирек�

тора з правових питань та корпора�

тивних відносин ПАТ “САН ІнБев

Україна” (одного з лідерів пивного

ринку), незважаючи на проведення

чемпіонату з футболу Євро�2012,

тенденції, що склалися на україн�

ському ринку пива протягом остан�

нього часу, майже не змінилися.

“Вітчизняний пивоварний ринок

продовжує демонструвати падіння в

окремі періоди. В тому числі ця тен�

денція стала визначальною і під час

проведення Євро�2012. Так, за дани�

ми обсягу відвантажень підприємств

пивоварної галузі за червень місяць

нинішнього року (у порівнянні з

аналогічним періодом минулого),

падіння становило 2,3%. Таким чи�

ном, незважаючи на проведення та�

кої важливої і масштабної події, як

чемпіонат Європи з футболу, що

асоціюється в суспільній свідомості

зі споживанням великої кількості

хмільного напою і надприбутками

пивоварних компаній, це не стало

значним стимулом до зростання об�

сягів з продажу пива”,— стверджує

експерт.

Зазначимо, що за три тижні Єв�

ро�2012 лише на території офіцій�

ної фан�зони на Хрещатику, за сло�

вами організаторів, вболівальники

випили понад 250 тисяч літрів

хмільного напою. Також чимало

пива споживали в інших прийма�

ючих містах.

Вартість напою може зрости

Тим часом, у Верховній Раді заре�

єстровано законопроект, що перед�

бачає підвищення акцизів на 11% на

пиво, спирт і алкогольні напої. Згід�

но з документом, ставка акцизу на

пиво з діючих 0,81 грн/л може під�

вищитися до 0,9 грн/л, на кріплені

вина — з 2,33 грн за літр до 2,59

грн/л, ігристі вина — з 3,38 грн/л до

3,76 грн/л, сидр — з 0,46 грн/л до

0,51 грн/л, спирт — з 45,87 грн/літр

до 51,01 грн/л.

Експерти вважають, що з ураху�

ванням запропонованих законодав�

чих змін і низки інших економічних

факторів пиво може подорожчати

ще у цьому році. “Так, за нашими

прогнозами, існує можливість зрос�

тання цін приблизно на 15%. У пер�

шу чергу це залежить від цін на

енергоносії. Також існують ризики,

що пов’язані із коливанням курсу

долара або євро, адже у більшості

виробників розрахунки здійсню�

ються у цій валюті. Але такий сцена�

рій буде реальним лише за умови

відсутності девальвації. Якщо грив�

ня падатиме або буде збільшений

акциз, рівень зростання цін може

бути значно вищим за очікува�

ний”,— підсумовує Ярослав Ко�

валь

Виробництво хмільного
напою в Україні 

за 6 місяців поточного
року становило 

154,1 млн декалітрів 
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Марія КАТАЄВА
“Хрещатик”

У імназії “Прем’єр” (Свя-
тошинсь ий район) на-
вчаються діти, я і без пе-
ребільшення майб тньо-
м форм ватим ть націо-
нальн еліт Києва. Адже
слово “прем’єр” походить
від франц зь о о “pre-
mier”, що означає “пер-
ший”. Та і імназія пра -
не стати най ращою на-
вчанні і вихованні непере-
січної особистості ново о
по оління.

Гімназію було створено у 2003 році

для навчання та освіти обдарованих

та здібних дітей. Цей заклад, відпо�

відно до інтересів та здібностей гім�

назистів, забезпечує реалізацію по�

треб громадян, суспільства і держави

у високоякісній середній освіті та

предметно�профільній підготовці.

Навчально�виховний процес побу�

довано таким чином, що гімназисти

отримують не тільки знання, уміння

й навички, а й гармонійно розвиваю�

ться і самовдосконалюються. Це су�

часний заклад, де зберігаються і

ефективно застосовуються кращі

здобутки світової педагогіки та новіт�

ні інноваційні технології.

Педагоги гімназії прагнуть створи�

ти комфортні умови для повноцінно�

го, інтелектуального, фізичного і ду�

ховного розвитку кожної дитини.

Гімназистів навчають бути гармоній�

но розвиненими, впевненими у собі

людьми.

Школа культури життєвого
самовизначення

Навчання у гімназії побудоване

так, щоб воно, перш за все, було ці�

кавим та ефективним для дітей. Гім�

назія співпрацює з фахівцями різних

галузей — юристами, лікарями, мис�

тецтвознавцями, викладачами ви�

щих навчальних закладів, вчителями

Американської Академії англійської

мови професора Тревора Маккі.

У освітянському закладі діє розви�

нена система спецкурсів та додатко�

вих предметів, котрі сприяють відро�

дженню національної свідомості під�

ростаючого покоління та здобуттю

учнями цілісних знань. Крім дисцип�

лін обов’язкових для загальної серед�

ньої школи, гімназисти вивчають ос�

нови теорії економіки та психологіч�

них знань, основи філософії та пра�

вознавства, культуру мовного спілку�

вання, риторику, історію світової

культури, історію та культуру Великої

Британії, логіку, продуктивне читан�

ня, основи етики та естетики. Також

тут функціонують програми з роз�

витку інтелекту учнів. Особливо ці�

каві для дітей факультативні заняття,

тематичні та розвиваючі спецкурси з

базових дисциплін, які допомагають

учням зрозуміти, що їх насправді ці�

кавить, а головне, правильно вибра�

ти свій життєвий шлях.

Візитною карткою гімназії стала

інноваційна технологія, що полягає

у співпраці українських і американ�

ських викладачів. Завдяки їй, учні

мають змогу поринути в атмосферу

англійської мови та отримати задо�

волення від її вивчення. Своєрід�

ний діалог культур став цілісною

невід’ємною ланкою життя гімна�

зистів та втілюється у проекті “Тра�

диційні свята”. Обмін національ�

ними традиціями з викладачами

Американської Академії став дуже

популярним серед гімназистів, і во�

ни з нетерпінням чекають нових зу�

стрічей. Крім того, діти вивчають

німецьку мову, французьку або іс�

панську — за власним бажанням

або за вибором батьків.

Цікаво, що гімназія “Прем’єр”

працює за схемою повного дня. Піс�

ля занять діти вивчають уроки з учи�

телями�кураторами, відвідують гурт�

ки та клуби, ходять на цікаві екскур�

сії та прогулянки. Крім того, гімна�

зисти забезпечені повноцінним хар�

чуванням та транспортом — до гім�

назії вранці та додому ввечері.

Єдиний освітній простір

Висококваліфікований, талано�

витий педагогічний колектив гото�

вий віддавати вихованцям всі свої

знання, увагу і любов. Педагоги

гімназії в кожному учні бачать осо�

бистість, сприяють розвитку інте�

лекту та творчих здібностей, врахо�

вують вікові та індивідуальні психо�

логічні закономірності розвитку уч�

нів. До речі, у прагненні працювати

як єдиний колектив гімназистам

допомагає психологічна служба,

яка організована для створення ат�

мосфери взаємодопомоги та спів�

робітництва у навчально�виховно�

му процесі між педагогами, гімна�

зистами та батьками.

Загалом гімназія “Прем’єр” — це

єдиний освітній простір, де здійсню�

ється безперервна освіта, що почи�

нається з дошкільного віку і завер�

шується старшою школою. Гімназія

пишається своїми випускниками,

які навчаються в престижних вищих

навчальних закладах України, Росії,

Польщі, США, Англії.

Навчання та виховання

Педагоги гімназії піклуються про

розвиток творчих здібностей та есте�

тичне виховання учнів. Освітній за�

клад співпрацює з багатьма творчи�

ми колективами столиці — музеями,

театрами. Тут діють декілька студій:

хореографічна, вокальна, художня,

музична. Серед особливих досяг�

нень — участь гімназистів в міських

фестивалях “Обдаровання”, “При�

віт, англійська”, міжнародних кон�

курсах “Квітка на камені”, “Чарівна

Ялта”.

Особливо успішним став для ви�

хованців навчального закладу Між�

народний конкурс�фестиваль “Пла�

нета мистецтв”. Учні гімназії брали

участь у 8 номінаціях і отримали 8

нагород, серед яких дві — найвищі.

Крім того, у гімназії працюють секції

з футболу, східних єдиноборств, ху�

дожньої гімнастики. У 2012 році фут�

больна команда навчального закладу

брала участь у Міжнародному дитя�

чому турнірі “Кубок Націй” (British

school.) та зайняла І місце — голов�

ний кубок змагань.

Виховання в гімназії має свої тра�

диції та ґрунтується на принципах гу�

манізму, загальнолюдської моралі.

Лише у цьому році гімназисти стали

безпосередніми авторами та учасни�

ками багатьох проектів: святкового

концерту для ветеранів Великої Віт�

чизняної війни “Ніхто не забутий,

ніщо не забуте”; екологічної акції

“Зробимо наше місто кращим!”; бла�

годійних акцій “Протягни руку до�

помоги”, “Зроби дитину щасливою”.

Як зазначила “Хрещатику” ди�

ректор гімназії “Прем’єр” Олена

Панченко, у викладацького ко�

лективу навчального закладу ще

дуже багато планів, пов’язаних з

втіленням мрії — зробити гімна�

зію “Прем’єр” по�справжньому

першою у столиці

Смоленська ікона Божої 
Матері, названа "Одигітрія"
Смоленсь а і она Божої Матері, іме-
нована “Оди ітрія”, що означає “П -
теводительниця”, за цер овним пе-
реданням, б ла написана святим
єван елістом Л ою під час земно о
життя Пресвятої Бо ородиці.

Святитель Димитрій Ростовський припускає,

що цей образ був написаний на прохання антіо�

хійського правителя Феофіла. З Антіохії святиня

була перенесена до Єрусалиму, а звідти імперат�

риця Євдокія, жінка імператора Аркадія, пере�

дала її до Константинополя Пульхерії, сестрі ім�

ператора, яка поставила святу ікону у Влахерн�

ському храмі. Візантійський імператор Костян�

тин IХ Мономах (1042 — 1054 рр.), видаючи в

1046 році свою доньку Анну за князя Всеволода

Ярославовича, сина Ярослава Мудрого, благо�

словив її в дорогу цією іконою.

Після смерті князя Всеволода ікона перейшла

до його сина Володимира Мономаха, який пе�

реніс її на початку ХII ст. в Смоленську соборну

церкву на честь Успіння Пресвятої Богородиці.

З того часу ікона отримала назву Одигітрія Смо�

ленська. Церковне передання приписує іконі

допомогу в спасінні міста в 1238 р. від татар�

ського нашестя. За голосом від ікони самовідда�

ний православний воїн Меркурій вночі проник

в намет Батия і перебив велику кількість воро�

гів, у тому числі і їх найсильнішого воїна. Прий�

нявши в битві мученицьку смерть, він був при�

числений Церквою до лику святих.

У ХIV ст. Смоленськ знаходився у володінні

Литовських князів. Донька князя Вітовта Софія

була видана заміж за великого князя Москов�

ського Василія Дмитрієвича (1398 — 1425 рр.). У

1398 р. вона привезла з собою до Москви Смо�

ленську ікону Божої Матері. Святий образ вста�

новили в Благовіщенському соборі Кремля,

праворуч від царських врат. У 1456 р., на про�

хання жителів Смоленська на чолі з єпископом

Мисаїлом, ікона була урочисто з хресним ходом

повернена до Смоленська, а в Москві залиши�

лися дві її копії. Одна була поставлена в Благові�

щенському соборі, а інша в 1524 році в Новоді�

вочому монастирі, заснованому в пам’ять по�

вернення Смоленська Росії.

Монастир був влаштований на Дівочому по�

лі, де “з сльозами” москвичі відпускали святу

ікону до Смоленська. У 1602 році з чудотворної

ікони був написаний точний список (у 1666 ро�

ці разом із стародавньою іконою новий список

возили до Москви для відновлення), який по�

містили у вежі Смоленського укріплення, над

Дніпровськими комірами, під спеціально

влаштованим шатром. Пізніше, в 1727 році,

там була влаштована дерев’яна церква, а в

1802 — кам’яна.

Новий список сприйняв благодатну силу ста�

родавнього образу, і, коли російські війська 5

серпня 1812 року залишали Смоленськ, ікону

узяли з собою для охорони від ворога. Напере�

додні Бородинської битви цей образ носили по

табору, щоб укріпити і підбадьорити воїнів до

великого подвигу. Після перемоги над ворогом

ікона Одигітрії була повернена до Смоленська.

Святкування на честь цього чудотворного об�

разу 28 липня було встановлене в 1525 році в

пам’ять повернення Смоленська Росії.

Свята ікона Божої Матері Одигітрії — одна з

головних святинь православної церкви. Віру�

ючі отримували і отримують від неї благодатну

допомогу. Божа Матір через Свій святий образ

заступає і підкріплює нас, направляючи до

спасіння.

Інформацію надано 
Синодальним відділом 

Української православної церкви

У Святошино 
обговорили 
питання встановлення 
та ремонту дитячих 
і спортивних майданчиків
У Святошинсь ій РДА відб лась нарада,

на я ій об оворювали питання про стан ви-
онання, за рах но оштів місь о о бю-
джет , робіт з відновлення асфальтово о
по риття приб дин ових територій та між-

вартальних проїздів, встановлення дитячих майданчи ів та ре-
монт спортивних об’є тів. В об оворенні цих важливих для життя
район питань взяли часть: олова Святошинсь ої РДА Сер ій
Рюмшин, заст пни олови Святошинсь ої РДА з питань розвит
території та б дівництва Оле сандр Мещеря ов, дире тор КП “Ди-
ре ція з тримання та обсл ов вання житлово о фонд Свято-
шинсь о о район ” Василь Чалий, начальни шляхово-е спл ата-
ційно о правління по ремонт та триманню автомобільних шля-
хів та спор д на них Сер ій Каневсь ий, дире тори РЕО район та
дире тори підрядних ор анізацій, я і ви он вали зазначені робо-
ти

Мешканцям 
Шевченківського району 
роз’яснили умови 
щодо отримання іпотечних
кредитів
В рам ах ви онання соціальних ініціатив

Президента У раїни, Шевчен івсь ій РДА
відб лася з стріч з меш анцями район ,
я і потреб ють поліпшення житлових
мов. Метою з стрічі є поп ляризація та
ознайомлення меш анців з поряд ом зде-

шевлення вартості іпотечно о редит для забезпечення дост п-
ним житлом ромадян. Участь з стрічі взяли заст пни олови
Шевчен івсь ої РДА Оле сандр Малихін, заст пни начальни а ГУ
житлово о забезпечення КМДА Іван Стас, заст пни дире тора
іпотечно о центр в місті Києві та Київсь ій області Віталій Лисен-
о, представни Шевчен івсь о о відділення ВАТ “Державний
ощадний бан У раїни” Єв еній Кольцов та представни “У р аз-
бан ” Володимир Ляш. Учасни и з стрічі надавали роз’яснення
щодо мов отримання іпотечних редитів для забезпечення до-
ст пним житлом та відповідали на запитання ромадян. Зазначи-
мо, що нині в Києві за даною про рамою працює два “Єдиних ві -
на”: в Іпотечном центрі за адресою: в л. Ма сима Кривоноса,
2-А, орп с З, абінет 406 (телефон 249-36-93) та в ГУ житлово-
о забезпечення КМДА за адресою: в л. Володимирсь а, 42, а-
бінет 222 (тел. 279-58-84), де ожен ромадянин може отримати
онс льтації щодо поряд ладання до овор на придбання
житла

На Троєщині 
пройде молодіжний 
фестиваль 
“Adventure Fun Fest”
У Деснянсь ом районі пройде дводен-

ний (11 та 12 серпня) молодіжний фести-
валь “Adventure Fun Fest”, я ий відб деться
в рам ах про рами “Волонтери ООН” на
честь Міжнародно о дня молоді ( пар
“Др жби народів”). У про рамі фестива-
лю — при одниць і пере они, інстр тажі та

майстер- ласи. Та с бот , 11 серпня, пройд ть майстер- ласи з
технічних елементів зма ань Adventure Racing (мот з ова техні а та
спортивне орієнт вання); інтера тивні дис сії про волонтерство,
проблеми с часно о с спільства та роль молоді; ві торина ООН на
соціальн темати . У неділю відб д ться при одниць і пере они та
на ородження переможців, а та ож е оло ічний пра ти м “Чиста
У раїна”

Пенсіонери 
з Подолу 
отримують належну 
соціальну допомогу
Протя ом першо о півріччя нинішньо о

ро центр Подільсь ої районної ор анізації
Червоно о Хреста відвідало близь о 32 ти-
сяч осіб, відвід вачі — здебільшо о пенсіо-
нери, діти війни та ветерани праці. У меди-
о-соціальном центрі ветерани мож ть
без оштовно отримати меди аменти, про-

д тові набори, солодощі, с ористатись бан ом одя та п н том
про ат речей. Крім то о, т т, спільно з працівни ами районно о те-
риторіально о центр по обсл ов ванню пенсіонерів і інвалідів,
влаштов ються свята та бла одійні обіди. Відвід вачі центр мають
змо виміряти тис , зробити оли чи інші процед ри, отримати
медичн онс льтацію і лі и за рецептом. Ще понад двом тисячам
одино их тяж охворих пенсіонерів центр надає необхідн допомо
вдома. “Для більшості наших підопічних д же важливою є моральна
підтрим а — добре слово та д шевне тепло. Вони мають знати, що
недаремно прожили життя та власною працею засл жили на поша-
н й ва с спільства”, — зазначає олова Подільсь ої районної ор-
анізації Червоно о Хреста Тетяна Гоєн о. Зверн тися за допомо-
ою чи отримати онс льтацію в меди о-соціальном
центрі можна за адресою: Контра това площа, 12 або за
тел. 425-45-17

У Голосієво 
тривають роботи 
з асфальтування дворів
Протя ом червня-липня поточно о ро в

Голосіївсь ом районі ви онані роботи з ас-
фальт вання приб дин ових територій,
між вартальних проїздів та бла о строю за
адресами: в л. Заболотно о, 80, 82, 84, 86,
90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110,
112, 114, 116, в л. Василь івсь а, 27, ор-
п с 1. Станом на 8 серпня продовж ються

роботи за адресами: в л. Заболотно о, 74, 118, 120, 122, в л. Но-
вопиро івсь а, 21, 27, 27/2. Найближчим часом б д ть проведені
роботи з асфальт вання за адресами: просп. 40-річчя Жовтня, 118-
128, в л. Василь івсь а, 49, орп си 1 — 55

Запрацювали точки з продажу товарів 
для школярів
Задля зр чності бать ів олосіївсь их ш олярів відділом тор івлі

та споживчо о рин Голосіївсь ої РДА з 1 серпня до 9 вересня ор-
анізовано тор івлю товарами ш ільно о асортимент за адресами:
в л. Василь івсь а, 34 (біля метро “Василь івсь а”); в л. Я бов-
сь о о, 8 (біля полі ліні и); площа Голосіївсь а (біля метро “Голосі-
ївсь а”); просп. Гл ш ова, 13-Б (біля ТЦ “Ма елан”)

Під час Міжнародно о он рс -фестивалю "Планета мистецтв" чні імназії здоб ли 8 на ород, серед я их дві – найвищі

Талановиті ви ладачі імназії "Прем'єр" отові віддавати вихованцям всі свої
знання, ва та любов

Новини районівГімназія, де навчання 
та виховання є нероздільними
Вихованці освітянського закладу у всьому намагаються 
бути першими

Благовіст
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Хрещатик 10 серпня 2012 року

Центральна виборча комісія
Постанова № 203 від 8 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина", в одномандатних виборчих округах

Постанова № 208 від 8 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Політичною партією Ліберальна Україна

Постанова № 211 від 8 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування

До Центральної виборчої комісії на�
дійшла заява Політичної партії Лібе�
ральна Україна разом з іншими доку�
ментами щодо реєстрації кандидата у
народні депутати України, висунутого 3
серпня 2012 року на Х позачерговому
з’їзді цієї партії, в одномандатному ви�
борчому окрузі № 212.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�

кону України "Про вибори народних де�
путатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�

тів України", керуючись статтями 11—
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні
депутати України в одномандатному ви�
борчому окрузі № 212:

Цимбаленко Володимир Олександро�
вич, народився 12 січня 1989 року в міс�

ті Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, фізична осо�
ба — підприємець, безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
суб’єкт висування — Політична партія
Ліберальна Україна.

2. Копію цієї постанови та посвідчення
кандидата у народні депутати України
встановленої форми видати представни�
ку Політичної партії Ліберальна Україна.

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому засо�
бу масової інформації для оприлюд�
нення у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної вибор�
чої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про са�
мовисування та інші документи для ре�
єстрації їх кандидатами у народні депу�
тати України в одномандатних вибор�
чих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Укра�
їни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частини третьої статті 52,

частини другої статті 55, частини дру�
гої статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьомої
статті 59 Закону України "Про вибори
народних депутатів України", керу�
ючись статтями 11—13, пунктом 6
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, які балотуються в од�
номандатних виборчих округах у поряд�

ку самовисування, згідно з додатками
1 — 12.

2. Витяг із цієї постанови та посвід�
чення встановленої форми видати від�
повідним кандидатам у народні депута�
ти України.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам ма�
сової інформації для оприлюднення у
триденний строк з дня її прийняття, а
також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комі�
сії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 12 
до постанови 

Центральної виборчої комісії 
8 серпня 2012 року № 211

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 

округах, утворених у межах 
міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 221
Горбаль Василь Михайлович, народив�

ся 18 березня 1971 року в місті Львові, гро�
мадянин України, протягом останніх п’я�
ти років проживає на території України,
освіта вища, народний депутат України,
член Партії регіонів, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, самовисування.

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

До Центральної виборчої комісії 3
серпня 2012 року надійшли заяви полі�
тичної партії Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина" разом з іншими доку�
ментами щодо реєстрації кандидатів у
народні депутати України, висунутих 30
липня 2012 року на ХІ з’їзді цієї партії, в
одномандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Укра�
їни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11—
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих політич�
ною партією Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина", в одномандатних ви�
борчих округах згідно з додатками 1—
27.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику політичної партії
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщи�
на".

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам ма�
сової інформації для оприлюднення у

триденний строк з дня її прийняття, а
також оприлюднити на офіційному
веб�сайті Центральної виборчої комі�
сії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А. МАГЕРА

Додаток 26 
до постанови 

Центральної виборчої комісії 
від 8 серпня 2012 року № 203

ПЕРЕЛІК 
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних виборчих 
округах, утворених у межах 

міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Терьохін Сергій Анатолійович, наро�

дився 29 вересня 1963 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, народний
депутат України, перший заступник го�
лови Комітету Верховної Ради України з
питань фінансів, банківської діяльно�
сті, податкової та митної політики, член
політичної партії Всеукраїнське об’єд�
нання "Батьківщина", проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб’єкт вису�
вання — політична партія Всеукраїн�
ське об’єднання "Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 212
Ярема Віталій Григорович, народився

14 жовтня 1963 року в селі Строкова Пе�
реяслав�Хмельницького району Київ�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,

пенсіонер, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт
висування — політична партія Всеукра�
їнське об’єднання "Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 213
Яворівський Володимир Олексан�

дрович, народився 11 жовтня 1942 ро�
ку в селі Теклівка Крижопільського
району Вінницької області, громадя�
нин України, протягом останніх п’яти
років проживає на території України,
освіта вища, народний депутат Укра�
їни, член політичної партії Всеукраїн�
ське об’єднання "Батьківщина", про�
живає в місті Києві, судимість відсут�
ня, суб’єкт висування — політична
партія Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 214
Ганущак Юрій Іванович, народився 2

квiтня 1961 року в місті Коломия Івано�
Франківської області, громадянин
України, протягом останніх п’яти років
проживає на території України, освіта
вища, народний депутат України, без�
партійний, проживає в місті Хмель�
ницькому, судимість відсутня, суб’єкт
висування — політична партія Всеукра�
їнське об’єднання "Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 216
Ляпіна Ксенія Михайлівна, народи�

лася 5 травня 1964 року в місті Києві,
громадянка України, протягом останніх
п’яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, народний депутат
України, заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань про�
мислової і регуляторної політики та під�
приємництва, член Спеціальної кон�
трольної комісії Верховної Ради Укра�
їни з питань приватизації, безпартійнa,

проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб’єкт висування — політична
партія Всеукраїнське об’єднання "Бать�
ківщина".

Одномандатний виборчий округ № 217
Бригинець Олександр Михайлович,

народився 14 квiтня 1962 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, президент
ТДВ "Мистецька агенція "Територія А",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб’єкт висуван�
ня — політична партія Всеукраїнське
об’єднання "Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 218
Ар’єв Володимир Ігорович, народив�

ся 31 березня 1975 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, народний депутат
України, безпартійний, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, суб’єкт ви�
сування — політична партія Всеукраїн�
ське об’єднання "Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 219
Бондаренко Володимир Дмитрович,

народився 4 грудня 1952 року в селі
Охіньки Прилуцького району Чернігів�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п’яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
народний депутат України, голова під�
комітету з питань відслідковування
впливу законопроектів на показники
бюджету Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, суб’єкт висування — політич�
на партія Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 220
Чорноволенко Олександр Вілено�

вич, народився 28 березня 1955 року в
місті Києві, громадянин України, про�
тягом останніх п’яти років проживає
на території України, освіта вища, на�
родний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань бю�
джету, член політичної партії Всеукра�
їнське об’єднання "Батьківщина", про�
живає в місті Києві, судимість відсут�
ня, суб’єкт висування — політична
партія Всеукраїнське об’єднання
"Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 221
Ємець Леонід Олександрович, наро�

дився 30 серпня 1979 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п’яти років проживає на території
України, освіта вища, заступник голо�
ви, благодійна організація "Фонд під�
тримки муніципальних ініціатив", без�
партійний, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, суб’єкт висування —
політична партія Всеукраїнське об’єд�
нання "Батьківщина".

Одномандатний виборчий округ № 222
Андрієвський Дмитро Йосипович,

народився 6 сiчня 1967 року в селі Оль�
га Ольгинського району Приморського
краю, громадянин України, протягом
останніх п’яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, голова ради
директорів, ТОВ "Управляюча компанія
"Інтеко", безпартійний, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, суб’єкт ви�
сування — політична партія Всеукраїн�
ське об’єднання "Батьківщина".

Секретар 
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Х А М Е Л Е О Н Б У М

У Р Д У А М Б А У Р А

Е М Ф А З А Я Н Т А Р

Щ І Т К А І С А

П А Р І Р У Л Е Т К А

Т А Й М Е Н Ь Р М

Т И Л Е Т І О Л О Г І Я

К Р Я Н У С Ч

Відповіді на сканворд 

Піль ова передплата з достав ою азети
в поштов с ринь

на місяць..........................6 рн. 50 оп.
на 3 місяці ....................19 рн. 50 оп.
на 6 місяців ..................39 рн. 00 оп.
на 12 місяців ................78 рн. 00 оп.

на місяць........................21 рн. 50 оп.
на 3 місяці ....................64 рн. 50 оп.
на 6 місяців ................129 рн. 00 оп.
на 12 місяців ..............258 рн. 00 оп.

ІНДЕКС ЧЕТВЕРГОВОГО ВИПУСКУ
(З ПРОГРАМОЮ ТБ) 22094

Передплатні ціни
на місяць........................10 рн. 90 оп.
на 3 місяці ....................32 рн. 70 оп.
на 6 місяців ..................65 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..............130 рн. 80 оп.

на місяць........................40 рн. 90 оп.
на 3 місяці ..................122 рн. 70 оп.
на 6 місяців ................245 рн. 40 оп.
на 12 місяців ..............490 рн. 80 оп.

ІНДЕКС ЩОДЕННОГО ВИПУСКУ
(ВТ, СР, ЧТ, ПТ) 61308

Оформле н н я п р о в о д и т ь с я в р е д а ц і ї

ПЕРЕДПЛАТА НА 2012 РІК
Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua

КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   КК ОО ЛЛ ЬЬ ОО РР ОО ПП ОО ДД ІІ ЛЛ   



ДДООККУУММЕЕННТТ
Нормативно
правові та інші акти органів державної влади та управління 

Читайте в Інтернеті:
www.kreschatic.kiev.ua
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Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва
об'єктів теплопостачання товариства з обмеженою відповідальністю 

"ЖИТЛОВО
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МРІЯ"
Розпорядження № 1345 від 1 серпня 2012 року

Відповідно до статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 15.12.2011
№ 844/7080 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва відомчого житлового
фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури", враховуючи звернення товариства з обмеженою
відповідальністю "ЖИТЛОВО
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МРІЯ" (лист від 11.06.2012 № 4) та протокол від 01.06.2012 № 010612/01 засі

дання Загальних зборів Учасників, з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в межах функцій
органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству "КИЇВЕНЕРГО" об'єкти теплопостачання товари�
ства з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОВО�БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"МРІЯ" згідно з додатком в межах та на умовах, визначених Угодою щодо
реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу
м. Києва від 27.09.2001 (зі змінами та доповненнями), яка укладена між
АК "Київенерго" та виконавчим органом Київської міської ради (Київською
міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

забезпечити приймання — передачу об'єктів теплопостачання, зазначе�
них у пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною
Угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації — керів�
нику апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Пузанову О. Г. прийняти рішення щодо висвіт�
лення в засобах масової інформації змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з Розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про проведення шкільних ярмарків 
до нового 2012—2013 навчального року

Розпорядження № 1342 від 31 липня 2012 року
Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 21.05.2009

№ 462/1518 "Про запровадження принципу організаційної єдності з видачі дозволів на розміщення тимчасових споруд" та з метою
забезпечення школярів м. Києва товарами шкільного асортименту до нового 2012
2013 навчального року, в межах функцій органу
місцевого самоврядування:

1. Районним в місті Києві державним адміністраціям:
1.1. Здійснити комплекс організаційних заходів та провести у всіх

районах м. Києва з 01.08.2012 до 09.09.2012 шкільні ярмарки із продажу
товарів шкільного асортименту.

1.2. Визначити перелік підприємств торгівлі, що будуть здійснювати
продаж товарів шкільного асортименту до нового 2012�2013 навчального
рок), та облаштувати в них спеціалізовані секції, відділи, забезпечивши їх
відповідним рекламним оформленням.

1.3. Забезпечити наявність у продажу в підприємствах торгівлі широ�
кого асортименту товарів для школярів.

1.4. В період з 18.08.2012 до 09.09.2012 при проведенні планових
районних ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції передбачи�
ти також у відокремлених місцях торгівлю товарами для школярів.

2. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслуго�
вування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві дер�
жавними адміністраціями:

2.1. Організувати 18�19 серпня 2012 року на вул. Хрещатик (непарна
сторона, нижній тротуар, від центрального виходу станції метрополітену
"Хрещатик" до Бессарабської площі) загальноміський шкільний ярмарок з
продажу товарів для школярів.

2.2. Залучити до участі у загальноміському шкільному ярмарку на вул.
Хрещатик підприємства торгівлі, легкої промисловості міста, постачаль�
ників товарів та виробників товарів шкільного асортименту з інших регіо�
нів України.

3. Головному управлінню внутрішньої торгівлі та побутового обслу�
говування населення виконавчого органу Київської міської ради (Київ�

ської міської державної адміністрації) визначити місця розміщення
торгових наметів на час проведення загальноміського шкільного яр�
марку 18—19 серпня 2012 року для суб'єктів господарювання, заді�
яних у ньому.

4. Управлінню преси та інформації виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальному під�
приємству "Київський метрополітен" забезпечити інформування мешкан�
ців столиці про проведення загальноміського шкільного ярмарку на вул.
Хрещатик.

5. Головному управлінню культури виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Головним
управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Ки�
ївської міської державної адміністрації), Київським міським центром на�
родної творчості та культурних досліджень організувати під час загально�
міського шкільного ярмарку 18.08.2012 з 12.00 до 14.00 години виступ
дитячих колективів народної творчості.

6. Просити ГУ МВС України в м. Києві забезпечити охорону громад�
ського порядку під час проведення загальноміського шкільного ярмарку із
продажу товарів для школярів.

7. Заступникові голови Київської міської державної адміністрації згідно
з розподілом обов'язків прийняти рішення про висвітлення в засобах ма�
сової інформації змісту цього розпорядження.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків та голів у районних в місті Києві державних адміністрацій.

Голова О. Попов
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Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Додаток не друкується. Ознайомитися з ним можна в апараті КМДА

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 11.02.2011 № 184
Розпорядження № 190 від 6 лютого 2012 року

Відповідно до статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення ПП "Будмаш" від
13.12.2011 № 440, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2011 № 184
"Про тимчасове часткове зайняття проїзної частини вулиці Гоголівської
біля будинку № 43", а саме:

у пункті 1 розпорядження цифри "30.12.2011" замінити цифрами
"30.12.2012".

2. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�

ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення у засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про зміни у складі комісії по реорганізації державних підприємств
Розпорядження № 187 від 6 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та у зв'язку із кадровими змінами у керівному складі Голов

ного управління промислової, науково
технічної та інноваційної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації):

Затвердити зміни до складу комісії по реорганізації: Державного під�
приємства "Протон", Державного підприємства "Центр обслуговування
наукової та інженерної праці", затвердженого розпорядженням виконав�
чого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмініс�
трації) від 25.10.2011 № 1955 "Про реорганізацію державних підпри�
ємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адмі�
ністрації":

1. Вивести зі складу комісії:
Дудка Олександра Миколайовича — начальника Головного управління

промислової, науково�технічної та інноваційної політики виконавчого ор�

гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), го�
лову комісії, (ідентифікаційний номер 2249319631).

2. Увести до складу комісії:
Кержакова Валерія Івановича — заступника начальника Головного

управління промислової, науково�технічної та інноваційної політики вико�
навчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адмі�
ністрації) — начальника управління промисловості, (ідентифікаційний но�
мер 1843514854), призначивши його головою комісії.

Голова О. Попов

Про внесення змін та доповнень у додатки до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10.12.2010 № 1112 "Про питання організації управління районами 
в місті Києві" (із змінами та доповненнями)

Розпорядження № 149 від 31 січня 2012 року
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про столицю України — місто
герой

Київ" (зі змінами та доповненнями), враховуючи лист комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" від 03.11.2011
№ 155/1/05
4751, звернення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.12.2011 № 03
2891 та від 19.12.2011
№ 01
1064, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести у додатки до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010
№ 1112 "Про питання організації управління районами в місті Києві" змі�
ни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію вул. Сагайдака у Дніпровському районі
Розпорядження № 154 від 31 січня 2012 року

Відповідно до пп. 1, 2 п. "а" ч. 1 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6, 22, 23 Закону України "Про
дорожній рух", законів України "Про автомобільні дороги", "Про здійснення державних закупівель", з метою приведення до на

лежного технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вул. Сагайдака у Дніпровському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити у 2012 році розробку проектно�кошторисної документації
та реконструкцію вул. Сагайдака у Дніпровському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником вико�
нання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах.

3.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її екс�
пертизу та затвердити в установленому порядку.

3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.5. Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Головного� управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт; з розробки
проектно�кошторисної документації та з реконструкції вул. Сагайдака у
Дніпровському районі до програми соціально�економічного розвитку м.
Києва на 2012 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2008 № 314

Розпорядження № 191 від 6 лютого 2012 року
Відповідно до пп. 1, 2 п. "а" ч. 1 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6, 22, 23 Закону України "Про

дорожній рух", Закону України "Про автомобільні дороги" та у зв'язку з необхідністю подовження термінів виконання робіт з ре

конструкції проспекту Перемоги, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської місь�
кої ради (Київськоїміської державної адміністрації) від 11.03.2008 № 314
"Про реконструкцію проспекту Перемоги":

1.1. В пункті 1 слова та цифри "в 2007�2010 роках" замінити словами
та цифрами "у 2007�2012 роках".

1.2. Підпункт 3.2 пункту 3 викласти у новій редакції:
"3.2. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�

конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.".
1.3. Підпункт 3.5 пункту 3 викласти у новій редакції:
"3.5. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт

обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якос�
ті виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єкта.".

1.4. Підпункт 3.7 пункту 3 викласти у новій редакції:

"3.7 Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).".

1.5. Абзац перший пункту 4 викласти у новій редакції:
"4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):".
1.6. Підпункт 4.2 пункту 4 викласти у новій редакції: 
"4.2 У встановленому порядку подати до Головного управління еконо�

міки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення
робіт із реконструкції проспекту Перемоги до Програми соціально�еконо�
мічного розвитку м. Києва на 2012 рік".

Голова О. Попов

Про прийняття — передачу до комунальної власності територіальної громади
міста Києва зовнішніх газопровідних мереж Публічного акціонерного товари


ства "Інституту транспорту нафти"
Розпорядження № 133 від 30 січня 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 09.03.2006
№ 154/3245 "Про впорядкування прийняття до комунальної власності відомчого житлового фонду та інженерних мереж" із зміна

ми і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 12.12.2006 № 266/323, враховуючи звернення ПАТ "Інститут
транспорту нафти" (лист від 01.02.2010 № 01
14/99), з метою надійного утримання та якісного обслуговування інженерних мереж, в
межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Прийняти безоплатно до комунальної власності територіальної гро�
мади міста Києва і передати у володіння та користування публічному ак�
ціонерному товариству "Київгаз" зовнішні газопровідні мережі згідно з
додатком в межах та на умовах, визначених Угодою на володіння та ко�
ристування майном територіальної громади міста Києва від 21.04.2006 (зі
змінами та доповненнями), яка укладена між відкритим акціонерним то�
вариством "Київгаз" та виконавчим органом Київської міської ради (Київ�
ською міською державною адміністрацією).

2. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого ор�
гану Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забез�

печити приймання — передачу зовнішніх газопровідних мереж, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження, на умовах, визначених відповідною угодою.

3. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Пузано�
ву О. Г. прийняти рішення щодо висвітлення в засобах масової інформа�
ції змісту цього розпорядження.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 10.11.2011 № 2082
Розпорядження № 243 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи звернення Печерської районної в місті Ки

єві державної адміністрації від 19.12.2011 № 090
5345/13, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

1. Внести зміни до пункту 2 розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
10.11.2011 № 2082 "Про передачу критого майданчика для очіку�
вання відвідувачів консульського відділу Посольства Швейцарської
Конфедерації на вул. Козятинській, 12", замінивши слова "за кому�
нальним підприємством управлінням житлового господарства "Пе�

черськжитло" словами "за комунальним підприємством "Пе�
черськсервіс".

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про внесення змін до розпорядження виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

від 25.01.2010 № 20
Розпорядження № 246 від 15 лютого 2012 року

Відповідно до ст. 6 Закону України "Про дорожній рух" та з метою зміни термінів виконання будівельних робіт з будівництва
під'їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоградськоі) до міжнародного аеро

порту "Київ" ( Жуляни ) у Солом'янському районі, в межах функцій органу місцевого самоврядування:

Внести зміни до розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
25.01.2010 № 20 "Про будівництво під'їзної автомобільної дороги від
Червонозоряного проспекту (поблизу примикання вул. Кіровоград�
ськоі') до міжнародного аеропорту "Київ" ( Жуляни ) у Солом'янсько�
му районі":

1. В п. 1 розпорядження слова та цифри" завершити будівництво у
2011 році" виключити.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов

Про реконструкцію вул. Каховської 
у Дніпровському районі

Розпорядження № 150 від 31 січня 2012 року
Відповідно до пп. 1, 2 п. "а" ч. 1 ст. 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 6, 22, 23 Закону України "Про

дорожній рух", законів України "Про автомобільні дороги", "Про здійснення державних закупівель", з метою приведення до на

лежного технічного стану дорожнього покриття проїзної частини та тротуарів вул. Каховської у Дніпровському районі, в межах
функцій органу місцевого самоврядування:

1. Здійснити у 2012 році розробку проектно�кошторисної документації
та реконструкцію вул. Каховської у Дніпровському районі.

2. Визначити комунальну корпорацію "Київавтодор" замовником вико�
нання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження.

3. Комунальній корпорації "Київавтодор":
3.1. Визначити генеральну проектну та генеральну підрядну організа�

ції для виконання робіт, зазначених в пункті 1 цього розпорядження, на
конкурсних торгах.

3.2. Розробити проектно�кошторисну документацію, провести її екс�
пертизу та затвердити в установленому порядку.

3.3. При укладанні договору підряду на виконання будівельних робіт
обов'язково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії
якості виконаних робіт та встановити гарантії строків експлуатації об'єк�
та.

3.4. Забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку ви�
конання будівельних робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.5 Роботи виконати згідно з Правилами благоустрою міста Києва, за�
твердженими рішенням Київської міської ради від 25.12.2008
№ 1051/1051 (зі змінами та доповненнями).

4. Головному управлінню транспорту та зв'язку виконавчого органу Ки�
ївської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у встанов�
леному порядку подати до Головного управління економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) інвестиційні пропозиції щодо включення робіт з розробки
проектно�кошторисної документації та з реконструкції вул. Каховської у
Дніпровському районі до програми соціально�економічного розвитку м.
Києва на 2012 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступ�
ників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом
обов'язків.

Голова О. Попов
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РЕКЛАМНА ПЛОЩА
Хрещатик 10 серпня 2012 року

ІНФОРМАЦІЯ
Головно о правління ом нальної власності
м. Києва про підс м и проведення он рс

№92-ПР
з відбор с б'є тів оціночної діяльності, я і б д ть зал чені
до проведення незалежної оцін и об'є тів, що належать
територіальній ромаді м. Києва, з метою їх приватизації

Головне правління ом нальної власності м. Києва
ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради

(Київсь ої місь ої державної адміністрації)
повідомляє про повторний продаж на а ціоні за методом зниження ціни
об'є та приватизації — нежилих приміщень за альною площею 557,70 в.м
на в л. Березня івсь ій, 4а літ. "А"

Назва об'є та: Нежилі приміщення за альною площею 557,70 в.м.
Адреса: 02152, м. Київ, в л. Березня івсь а, 4а, літ, "А"
Балансо трим вач: Київсь ий ніверситет імені Бориса Грінчен а.
Відомості про об'є т приватизації:
Нежилі приміщення за альною площею 557,70 в.м, що с ладає 29/100 частин

від нежилих приміщень в б дин площею 1 944,20 в.м.
Ціна об'є та без ПДВ — 2 632 000 (два мільйони шістсот тридцять дві тисячі) ри-

вень.
ПДВ — 526 400 (п'ятсот двадцять шість тисяч чотириста) ривень.
Почат ова ціна об'є та з рах ванням ПДВ — 3 158 400 (три мільйони сто п'ят-

десят вісім тисяч чотириста) ривень.
С ма рошових оштів в розмірі 10% від почат ової ціни з рах ванням ПДВ —

315 840 (триста п'ятнадцять тисяч вісімсот соро ) ривень,

Умови продаж :
1. Утримання об'є та та приле лої території в належном санітарно-технічном

стані.
2. Всі витрати, пов'язані з ладанням до овор півлі — продаж об'є та привати-

зації, йо о нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об'є т,
бере на себе по пець.

3. Переможцю а ціон :
3.1. протя ом п'яти робочих днів з дня проведення а ціон сплатити на ористь То-

варної біржі "У рспецрес рс" біржовий збір розмірі, що не перевищ є 5% від ці-
ни продаж об'є та, я ий встановлюється біржею;

4. А ціон б де проведено 31 серпня 2012 ро .
Місце проведення а ціон : 03150, м. Київ, в л. Горь о о, 172, поверх 15, зал № 4,

товарна біржа "У рспецрес рс". Почато о 10.00.
5. Заяви на часть в а ціоні приймаються за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о-

о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", в понеділо — чет-
вер з 9.00 до 18.00, в п'ятницю та передсвят ові дні — з 9.00 до 17.00, обідня пе-
рерва з 13.00 до 14.00. Кінцевий термін прийняття заяв — три дні до дати прове-
дення а ціон .

6. Реєстраційний внесо в с мі 17 (сімнадцять) ривень, без ПДВ, сплач ється на
рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од бан 320917, од 37200607,
отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

7. Грошові ошти в розмірі — 315 840 ривень, що становить 10 відсот ів від почат-
ової ціни об'є та, вносяться на рах но № 26001301729701 в АБ "Південний", од
бан 320917, од 37200607, отрим вач: товарна біржа "У рспецрес рс".

8. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб — рошові ошти.
9. Ознайомитися з об'є том можна в робочі дні за адресою: 02152, м. Київ, в л. Бе-

резня івсь а, 4а, літ. "А".
10. Одержати додат ов інформацію можна за адресою: 03150, м. Київ, в л. Горь о-

о, 172, поверх 15, зал № 4, товарна біржа "У рспецрес рс", тел. 362-90-13,
067-868-96-20.

Ком нальне підприємство ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київсь ої
місь ої державної адміністрації) по охороні, триманню та е спл атації земель водно о фонд
м. Києва "Плесо" про намір передати в оренд ом нальне майно, щодо я о о надійшли заяви.

Заяви про оренд приймаються протя ом 10 робочих днів після оп блі вання о олошення за
адресою: 02660, м.Київ, в л. Ми ільсь о-Слобідсь а, 7. Додат ова інформація за тел. (044) 541-
18-11. Пн-пт 10.00 — 15.00.
У разі надходження двох і більше заяв на один об'є т оренди, б де о олошено он рс на право оренди.

13.08.12 о 10.00 в приміщенні О р жно о адміністративно о
с д м. Києва відб деться с довий роз ляд справи за адмініс-
тративним позовом Інспе ції державно о б дівельно о онтролю
м. Києві до Київради про визнання протиправним та с ас ван-

ня рішення Київради від 24.05.12 № 587/7924 "Про затверджен-
ня поряд переплан вання житлових і нежитлових приміщень
б дин ах м. Києві". С ддя: Федорч А.Б., аб. 36.

Аса лова Наталія Са д ллаївна, Деснянсь ий районний с д м. Києва (м. Ки-
їв, пр-т Мая овсь о о, 5-В, аб. 18) повторно ви ли ає Вас с дове засідан-
ня на 17 вересня 2012 ро о 10.00 для часті роз ляді цивільної справи за
позовом Р ден о Петра Я овича до Аса лової Наталії Са д ллаївни, треті осо-
би: ВАТ "Київпрое т", Профспіл овий омітет ВАТ "Київпрое т", про виселен-
ня та с нення переш од орист вання житловим приміщенням.

У разі Вашої неяв и справ б де роз лян то без Вашої часті.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАРГЕТ СЕРВІС-АГРО"
(ідентифі аційний од 31281669) повідомляє про втрат ори інал сві-
доцтва про реєстрацію вип с цінних паперів за реєстраційним
№ 129/10/1/2002, дата реєстрації 18 вітня 2002 ро .

Голова омісії з припинення
ЗАТ "ТАРГЕТ СЕРВІС-АГРО" ПОЛОНСЬКИЙ Б. A.

Іщ Людмила Василівна повідомляє Іщ а Р слана Володимировича
(04.08.1975 р.н.), я ий зареєстрований за адресою: м. Київ, проспе т Ти-
чини, 13, в. 357, з'явитися до Дніпровсь о о районно о с д м. Киє-
ва 28.08.2012 р. о 14.00 за адресою: в л.Сер ієн а, 3 аб.40. Б де роз-
лядатися справа про поділ спільно о майна подр жжя.

За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

№
п/п Адреса об’є та

С б'є т оціночної
діяльності — переможець

он рс

1.
Нежилі приміщення площею 55,1 в.м —
м.Київ, в л. Мартиросяна, 17, літ."А"

ТОВ "Самсон"

2.
Нежилий б дино площею 160,0 в.м —
м.Київ, в л. Сирець а, 37, літ."Е"

ТОВ "Софт Е сперт"

3.
Нежиле приміщення площею 36,8 в.м —
м.Київ, в л. Артема, 55

ПП "Юреол"

4.
Нежилі приміщення площею 402,7 в.м —
м.Київ, в л. Ма арівсь а, 1

ТОВ "Софт Е сперт"

5.
Нежилі приміщення площею 350,0 в.м —
м.Київ, в л. Ольжича, 15

ТДВ "Не ос"

6.
Нежиле приміщення площею 37,4 в.м —
м.Київ, в л. Ольжича, 7а

ТОВ "Джі-Бі-Ем-Фінанс"

7.
Нежилі приміщення площею 90,7 в.м —
м.Київ, в л. Ольжича, 9

ТОВ "Роял Бізнес Сістем-ЛТД"

8.
Нежилі приміщення площею 57,0 в.м —
м.Київ, просп. Перемо и, 68/1

ФОП Маз р В.О.

9.
Нежилі приміщення площею 63,3 в.м —
м.Київ, в л. Ба ов тівсь а, 30

СПД-ФО Півень Н.Б.

10.
Нежилі приміщення площею 62,7 в.м —
м.Київ, в л. Володимирсь а, 12-В

ФОП Льодін Ю.П.

11.
Нежилі приміщення площею 83,8 в.м —
м.Київ, пров. Деле атсь ий, 2/18

ТОВ "Міжнародна юридична
омпанія "Бізнес р пп Консалтін "

12.
Нежилі приміщення площею 197,0 в.м —
м.Київ, в л. Білор сь а, 26

ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

13. Нежилі приміщення площею 31,7 в.м —
м.Київ, в л. Костьольна, 9 ТОВ "EC енд ТІ Глобал Сервіс"

14. Нежилі приміщення площею 158,3 в.м —
м.Київ, просп. Перемо и, 58 ТОВ "Росава-Сервіс"

15. Нежилі приміщення площею 189,1 в.м —
м.Київ, в л. Артема, 10 ТОВ "НІКА-ЕКСПЕРТ"

16. Нежилі приміщення площею 108,9 в.м —
м.Київ, в л. Пі а Віль ельма, 18/59, літ."А" ФОП Ч бен о Д.В.

17. Нежилі приміщення площею 20,5 в.м —
м.Київ, в л. П ш інсь а, 25, літ."А" СПД-ФО Ярмола І.І.

18. Нежилі приміщення площею 183,1 в.м —
м.Київ, в л. П ш інсь а, 39, літ."A,A’" ПП "Гарант-Е сперт"

19. Нежилі приміщення площею 146,5 в.м —
м.Київ, в л. Коцюбинсь о о, 5, літ."А" ПП "ГАБ'ЯНО"

20. Нежилі приміщення площею 38,1 в.м —
м.Київ, в л. П ш інсь а, 32, літ."А,А’" У раїнсь а ніверсальна біржа

21. Нежилі приміщення площею 770,0 в.м —
м.Київ, в л. Матею а, 13-а, літ."А"

ТОВ "Е спертно- онсалтин овий
союз"

22. Нежилі приміщення площею 755,0 в.м —
м.Київ, просп. Лісовий, 23, літ."А"

ТОВ "Консалтин овий центр
"МАРКОН"

23. Нежилі приміщення площею 22,0 в.м —
м.Київ, в л. Са са ансь о о, 44, літ."Е"

ТОВ "Аналітично- онсалтин овий
центр "Епрайзер"

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва
Орендодавець — оловне правління ом нальної власності м. Києва

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються
за адресою: в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Головне правління ом нальної власності
м. Києва, аб. 524, телефони для довідо : 279-27-86, 279-27-93.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а Місцезнахо-
дження

За альна
площа,
в.м

Цільове ви ористання
приміщення

Ма сималь-
но можливий

стро
оренди

Орендна
плата за
1 в.м,
рн.

Розмір місячної
орендної плати,

рн
Приміт а

1.

Ком нальне
підприємство "Київсь ий

метрополітен"
03055, м. Київ,

просп. Перемо и, 35
тел: 238-44-21,

238-44-91

частина
переход станції

станція метро
"Др жби Народів" 3,30

Змішана тор івля
продовольчими та
непродовольчими

товарами

2 ро и
364 дні Станом на вітень 2012

285,03 940,60

Для ладання
до овор оренди

обов'яз ова
наявність
прое тної

до ментації ПІ
"ДП

У рметрот нель-
прое т" на
розміщення
тимчасових

о ородж ючих
онстр цій

2. частина
вестибюлю станції

станція метро
"Червоний х тір"

1,00 Бан омат 2 ро и 11 місяців 323,76 323,76 Для ладання
до овор оренди

обов'яз ова
наявність
прое тної

до ментації ПІ
"ДП

У рметрот нель-
прое т" на
розміщення
бан омат

3. частина
вестибюлю станції

станція метро
"Вирлиця" 1,00 Бан омат 2 ро и 11 місяців 323,76 323,76

4. частина
вестибюлю станції

станція метро
"Палац Спорт " 1,00 Бан омат 2 ро и 11 місяців 604,96 604,96

5. частина
вестибюлю станції

станція метро
"Кловсь а" 1,00 Бан омат 2 ро и 11 місяців 519,42 519,42

6. частина
вестибюлю станції

станція метро
"Слав тич" 1,00 Бан омат 2 ро и 11 місяців 319,60 319,60

7. Приміщення на
станції метро

станція метро
"Золоті ворота" 35,00

Тор овий об’є т з
продаж

непродовольчих
товарів

2 ро и 364 дні 265,08 9277,96

Для ладання
до овор оренди

обов'яз ове
обладнання
приміщення
системою

автоматично о
пожеже асіння та

пожежної
си налізації

8.

Ком нальне підприємство
"Київпастранс"

в л. Набережне шосе, 2,
м. Київ, 04070
тел. 254-65-20,

279-20-31

1 поверх
в л.

Бориспільсь а. 15,
орп. 4

155,00

Розміщення
видавництва

др ованих засобів
масової інформації та
видавничої прод ції,

що видаються
раїнсь ою мовою

2 ро и 364 дні
Станом на 31.03.2012

17,24 2672,05

9. 1 поверх
в л.

Бориспільсь а, 15,
орп. 6

165,00
2 ро и
364 дні 17,24 2844,44

10. 1 поверх
в л.

Бориспільсь а. 15,
орп.4

212,40 2 ро и 364 дні 17,24 3661,57

11. 2 поверх
в л.

Бориспільсь а. 15,
орп.4

127,60 2 ро и 364 дні 17,24 2199,70

12. 1 поверх в л. Павла Усен а,
7/9. орп. 8 31,50

Виробництво
непродовольчих товарів
(фарб вання металевих

віробів)

2 ро и 364 дні

Станом на 30.04.2012

18,85 593,83

13. 1 поверх в л. Виборзь а,
111 орп. 6 79,95 Розміщення бан івсь ої

станови 2 ро и 364 дні
Станом на 31.01.2012

194,47 15547,50

14. 1 поверх просп. А адемі а
Корольова, 7 літ Е 191,50

Виробництво
непродовольчих товарів
(ремонт та технічне
обсл ов вання
еле тродви нів,

енераторів і
трансформаторів)

2 ро и 364 дні

Станом на 30.04.2012

34,33 6573,43

15. 1 поверх в л. Павла Усен а,
7/9, орп. 7.2 108,00 Розміщення с лад 2 ро и 364 дні

Станом на 30.06.2012

36,44 3935

16. 1 поверх в л. Празь а, 12,
літ. А 22,80

Тор овий об’є т з
продаж продовольчих
товарів, рім товарів
піда цзної р пи

2 ро и 364 дні
Станом на 29.02.2012

54,06 1232,67

17

КП "Київжитлоспец-
е спл атація"
01034, м. Київ,

в л. Володимирсь а,
51-а

тел: 234-23-24

підвал в л. Тростянець а,
6- 31,60 С лад 2 ро и 364 дні

Станом на травень 2012

64,14 2026,74

18. 3 поверх
просп.

Мая овсь о о, 15,
літ. А

15,00

Розміщення с б’є та
осподарювання, що
здійснює поб тове
обсл ов вання

населення
(фотопосл и)

2 ро и 364 дні

Станом на вітень 2012

40,21 603,15

19 підвал,
1, 2 поверхи

в л. Деміївсь а,
41, літер. А 365,70

Розміщення с б’є та
сподарювання, що
здійснює виробнич

діяльність

2 ро и 364 дні
Станом на березень 2012

34,31 12546,64

20. 1 поверх в л. Дє тярівсь а,
31, літер. А 277,70

Розміщення афе, я е
не здійснює продаж

товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні

Станом на липень 2012

53,26 14789,12

21.

ДКП інотеатр
"Росія"

02156, м. Київ, в л.
Мілютен а, 19
тел: 518-40-91

2 поверх в л. Мілютен а, 19 44,00

Розміщення афе, я е
не здійсшоє продаж

товарів
піда цизної р пи

2 ро и 364 дні
Станом на 31 січня 2012

56,71 2495,55

22.

Дитяча лінічна лі арня № 6
Шевчен івсь о о
район м. Києва
01004, м.Київ, в л.
Терещен івсь а,

23-25/10
тел. 234-32-64

1 поверх

в л.
Терещен івсь а,

23-25/10 70,40

Апте и, що
реаліз ють отові

лі и 2 ро и 364 дні

Станом на 31.03.2012

161,78 11389,00

23.

Київсь ий місь ий
дитячий діа ностичний центр
в л. Урлівсь а, 13, м. Київ,

тел. 220-19-57

підвал в л. Урлівсь а, 13 109,80

Їдальні, я і не
здійснюють продаж
товарів піда цизної

р пи

2 ро и 364
дні

Станом на 31.03.2012

44,75 4913,33

24.
Київсь ий

ніверситет імені
Бориса Грінчен а
04053, м. Київ, в л.
Воровсь о о, 18/2
Тел. 272-19-02

1 поверх
(вестибюль)

в л. Маршала
Тимошен а, 13Б 2,00

Тор овельний
об'є т з продаж
продовольчих

товарів

2 ро и 364
дні

Станом на 12.06.2012

90,38 180,75

25. 1 поверх
(вестибюль)

б льв. Оле сія
Давидова, 18/2 2,00

Тор овельний
об'є т з продаж
продовольчих

товарів

2 ро и 364
дні

Станом на 12.06.2012

86,25 172,50

26. КП "Володимирсь ий
рино "

03150, м.Київ, в л.
Горь о о, 115
тел. 529-02-33

1 поверх в л. Горь о о, 115
орп. 1 25,00

С б'є т
осподарювання, що
здійснює поб тове
обсл ов вання

населення
(ремонт одя )

2 ро и 364
дні

Станом на 01.05.2012

62,27 1556,74

27. підвал в л. Горь о о, 115 11,21 С лад 2 ро и 364
дні

Станом на 01.07.2012

77,43 868,00

28.

Київсь а місь а лінічна
лі арня № 4 03110,м. Київ,

в л..
Солом'янсь а, 17
тел. 275-81-88

1 поверх

в л.
Солом'янсь а, 17,

орп. 1 55,40

Приватний за лад
охорони здоров'я
(медична пра ти а,

омп'ютерний
томо раф)

2 ро и 364
дні

Станом на 20.06.2012

75,15 4163,25

29.

КП "Бессарабсь ий
рино "

м. Київ, Бессарабсь а
площа, 2

тел. 234-92-07,
246-71-06

2 поверх Бессарабсь а
площа, 2 44,80 Офіс політичної партії 2 ро и 364

дні 1 рн. на рі

У ладання
охоронно о
до овор на

об'є т льт рної
спадщини

30. 2 поверх Бессарабсь а
площа, 2 47,00 Офіс політичної партії 2 ро и 364

дні 1 рн. на рі

У ладання
охоронно о
до овор на

об'є т льт рної
спадщини

31. 2 поверх Бессарабсь а
площа, 2 20,0

Громадсь а
приймальня народно о

деп тата
У раїни

2 ро и 364
дні 1 рн. на рі

У ладання
охоронно о

до овор на об'є т
льт рної

спадщини

№
п/п

Назва
ор ан
прав-
ління

Балансо три-
м вач та
місцезнахо-
дження об'є та
оренди

Дані про об'є ти, щодо я их надійшли заяви
про оренд

Найме-
н вання

Реєстро-
вий
номер
майна

За альна
площа,
в.м.

Ма си-
мально
можли-
вий стро
оренди

Мета
ви ори-
стання

1.

ГУ
ом нальної
власності
м.Києва

КП "Плесо" З.в.
Молодіжний

Сміттє-
збірни 10310120 44 в.м. 2 ро и

364 дні

Розміщен-
ня фіз-
льт рно-

спортивних
за ладів

2.

ГУ
ом нальної
власності
м.Києва

КП "Плесо"
Оз.Вербне

Частина
адміністра-
тивної
б дівлі

10310036 20 в.м 2 ро и
364 дні Кафе

Орендодавець — Печерсь а районна в місті Києві державна адміністрація

№ п/п
Балансо трим вач
(адреса, телефон)

Хара тери-
сти а

Місцезнахо-
дження

За альна
площа, я а
надавати-
меться в
оренд ,
в.м.

Цільове
ви ористання
приміщення

Стро
оре-
нди

Вартість
1 в.м.
рн. без
ПДВ

Орендна
плата за 1 о-
дин рн.
(без ПДВ) за
перший місяць

оренди

1.

Управління освіти Печерсь ої районної в
місті Києві державної адміністрації, м. Київ,
в л. Інстит тсь а, 24/7,
т. 2530086,2535446

спортивний зал

м. Київ, в л.
П. Л м мби, 14/21
(спеціалізована

ш ола
№47)

495,40

Розміщення фіз льт р-
но-спортивних за ладів,
діяльність я их спрямо-
вана на ор анізацію та

проведення занять різни-
ми видами спорт

2 (два)
ро и

9523,08 25,60
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Спортивні новини

Веслувальний спорт. Інна Осипенко�Радомська
здобула срібну медаль Олімпіади у Лондоні
Вчора в Ітоні (Вели обританія) пройшла олімпійсь а ре ата з весл ван-

ня на байдар ах і аное. Жін и розі рали омпле т на ород байдарці-
одиночці на дистанції 500 м. В а тиві олімпійсь ої збірної У раїни є перше
срібло. Олімпійсь а чемпіон а Пе іна-2008 раїн а Інна Осипен о-Радом-
сь а завоювала срібн медаль з рез льтатом 1 хвилина 52,685 се нди. Ін-
на лідир вала після першої половини дистанції, проте спортсмен а з У ор-
щини Дан та Коза , пот жно фініш вавши, з міла випередити раїн на
0,229 се нди. "Бронза" дісталась Бриджитт Хартлі з ПАР (1.52,923 с)

Футбол. Донецький “Шахтар” переміг 
московський “Спартак”
У серед на “Донбас-Арені” Донець відб лась товарись а з стріч між

місцевим “Шахтарем” та мос овсь им “Спарта ом”. Перший тайм прохо-
див за рівної боротьби, з мінімальною іль істю ольових моментів, том
на перерв оманди пішли за рівно о рах н 0:0. А ось др ий тайм май-
же одраз розпочався з ол . На 48 хвилині бразильсь ий форвард “ ірни-
ів” Вілліан отримав точний пас від партнера, пере рав ол іпера мос ви-
чів Песья ова і відправив м’яч порожні ворота. До інця матч донечча-
ни б ли близь і, аби збільшити перева , але свої моменти не ви ориста-
ли Девич та Ілсіньо. Тож підс м овий рах но 1:0 на ористь “Шахтаря”

Теніс. АТР опублікувала рейтинг 
кращих тенісистів світу
Днями Асоціація професійних тенісистів (АТР) оп блі вала оновлений

рейтин най ращих тенісистів планети. Трій а лідерів на зазнала змін.
Першою ра ет ою світ залишається фіналіст ОІ-2012 — тенісист з
Швейцарії Роджер Федерер, в а тиві я о о 11435 балів. Др позицію
займає Нова Джо ович з Сербії (11270), а третю — іспанець Рафаель
Надаль (8905). Приємно, що є про рес і вітчизняних спортсменів. Най-
ращий тенісист У раїни Оле сандр Дол ополов, я ий ви рав т рнір АТР
Вашин тоні, піднявся на дев’ять ряд ів і зайняв 16-е місце рейтин .

Др а ра ет а У раїни Сер ій Стаховсь ий опинився за ро від вильот
др сотню. Йо о номер в рейтин — 99. Але найбільшо о про рес до-
ся н в Сер ій Б б а, я ий зробив відраз 24 ро и перед і з пинився на
155-м ряд спис ращих тенісистів

Температура +21°С

Атм. тиск 761 мм рт. ст.

Вітер 1 м/с

Вологість повітря 56 %

Температура +23°С

Атм. тиск 759 мм рт. ст.

Вітер 4 м/с

Вологість повітря 48 %

Температура +19°С

Атм. тиск 747 мм рт. ст.

Вітер 2 м/с

Вологість повітря 64 %

Прогноз погоди на 10 серпня 2012 року

ОВНИ, при от йтеся вписати нов лав в ни любовних захоп-
лень. Нині ви переживаєте апо ей творчо о та сердечно о роз віт ,
енер ія фонтан є. Звич а ви ладатися в тій сфері, що вам до впо-
доби, чи автоматично ви он вати робот є ш ідливою, вирівняйте
ритм діяльності, з одивши йо о з вн трішніми відч ттями.
ТЕЛЬЦІ, прийшла пора для облашт вання сімейно о нізда,

прибор айте нев амовне “хоч ” і поставте інтереси родини на
чільне місце, що не принизить, а звеличить ваш ідність.
Станьте бере инею в оселі, тоді ріплення (на майб тній рі )
домашньо о тил пройде ефе тивно. Нині вам притаманний
онтрастний настрій з нот ами пихатості: ви з радістю опі -
єте своїх любленців, а над тими, до о о відч ваєте антипа-
тію, можете позн щатися, за атити істери , зірвати злість.
БЛИЗНЯТА, сяйте харизмою, заявляйте с різь про себе та

ловіть ожн мить б ття, вона пре расна і ляже безцінним а-
піталом в с арбницю д ховно о досвід ! Р хайтеся, більше
спіл йтеся з др зями, знайомтесь з новими людьми, за-
в’язаним онта там з одом с дилося зі рати доленосн роль.
РАКИ, щедро в ладайте рес рси в люблен справ , ні в чом

не е ономте і збері айте цілісність зі своїм “Я” незалежно від то-
о, чи працюєте, творите, розважаєтеся. Кожна літина єства має
повно ровно ф н ціон вати. Тр дові наб т и стан ть до азом ва-
шої цінності я особистості, впевненість собі різ о зросте.
ЛЕВИ виділяються серед юрби яс равою пасіонарністю,

презентабельністю, енер ія б’є невичерпним джерелом і їй
неодмінно слід знайти раціональний вихід. Інстин т відро-
дження є р шієм до дій, том ви отові зап стити модерніза-
ційний енератор і розпочати життя по-новом , залишивши в
мин лом помил и і все, що себе відпрацювало морально.
ДІВИ, долаєте армічний р бі он, старайтеся самітнюва-

тися, це не перетворить ваше б ття на в’язницю, навпа и,
вірт альні мандри та медитативні “від лючення” від реально-
сті заряджають ент зіазмом, о реслюючи правильний шлях
розвит . Ви всюдис щі, ніби нейтринно проходите нас різь,
прониз єте собою Всесвіт. Отже, нічо о таємно о не існ є;
втім, володіння ні альною інформацією — це спо сливий
привід для хитрих маніп ляцій людьми, чо о слід ни ати.
ТЕРЕЗИ, інди атором вашо о д ховно о розвит є різно-

барвний приятельсь ий осередо . Те, що засл жили, те й отри-
м йте, я що хтось не відповідає світо ляд — розпрощайтеся і
заповніть ва ансію новим побратимом та разом працюйте над
дося ненням спільної мети, задовольняючи обопільні інтереси.
СКОРПІОНИ, ється ар’єрне майб тнє, ймовірні адрові

ротації, зміна ерівництва, вид діяльності, що піде на о-
ристь. Зрештою, со ровенні зад ми реаліз ються, воздасться
по засл ах, на більше не претенд йте. Більшість опиняться
перед с ладною дилемою: я розпорядитися владою в оле -
тиві та аде ватно реа вати на посадових впливових осіб.
СТРІЛЬЦІ, марафон по роз р тці персонально о імідж наби-

рає обертів. З ле істю розправте рила і підніміться над р ти-
ною повся денності, тоді побачите я зробити світ ращим, дос-
оналішим, де немає зла, а пан ють добро та любов. Ідеалістич-
ні пориви є нормальною потребою серця, від рито демонстр й-
те свої таланти, піартеся в насолод та зміцнюйте імідж.
КОЗОРОГИ, життєва динамі а наповнена е стримом, психоло-

ічний тон с на ма сим мі. Заб дьте про спо ій і з радістю пірніть
в шалений поті непередбачених сит ацій. К льмінацію пережива-
ють не лише партнерсь і взаємини, але й реальність піднесе ці аві
стим люючі сюрпризи, де доведеться вам, я творчій особі, симво-
лічно вмерти й відродитися, я фені с із попел , на новом рівні.
ВОДОЛІЇ, при от йтеся до “перезавантаження” партнерсь их

(шлюбних, ділових) взаємин, доля посилає вам бла ородних і впли-
вових соці мі союзни ів, постарайтеся ріпити розхитаний по-
др жній союз, зав’язати з омпаньйонами серйозні робочі стос н и,
нині йде процес ріплення ф ндамент співпраці на майб тній рі .
РИБИ, напр женій тр довій вахті “перезміна”, втім, пра-

цювати з пол м’яним ент зіазмом вам не зви ати, а т т ще
обіцяють арні роші і ар’єрне зростання, тож слід йте стим -
л та не ц райтеся робочих зобов’язань, я і на вас звалять

Любов ШЕХМАТОВА, астролог

Г О Р О С К О П
Н А  Т И Ж Д Е Н Ь  1 2 — 1 8  С Е Р П Н Я

ранок день вечір

Українські боксери 
тримають удар
Вітчизняні бійці гарантували собі 5 олімпійських нагород
Олександр ПИРЛИК
“Хрещатик”

Стали відомі сі часни и
півфінальних поєдин ів з
бо с на Олімпіаді
Лондоні. Приємно, що се-
ред най ращих представ-
ни ів цьо о вид спорт
одраз ж п’ять раїнців
матим ть честь представ-
ляти наш раїн на рин .
Та , серед до лідерів
збірної Василя Ломачен а,
Оле сандра Уси а та Тара-
са Шелестю а приєднали-
ся Денис Беринчи та
Оле сандр Гвозди . Обид-
ва бо сери продемонстр -
вали свої най ращі я ості і
ціл ом засл жено пройшли
далі. За ре ламентом, за
часть в 1/2 фінал наші
спортсмени арантовано
отримають бронзові на о-
роди, втім, по азаний ни-
ми бо с дає привід споді-
ватися на олімпійсь е “зо-
лото” та “срібло”.

Вітчизняні вболівальники чекали

початку змагань з боксу с особливим

нетерпінням, адже на Олімпіаду у

Лондоні їхали тріумфатори минуло�

річного чемпіонату світу в Баку.

Нагадаємо, тоді наша збірна у складі

Василя Ломаченка, Олександра Уси�

ка, Дениса Беринчика, Тараса

Шелестюка та Євгена Хитрова прос�

то�таки змела усіх своїх конкурентів

і у підсумку стала найкращою в світі,

здобувши 5 золотих та 1 срібну меда�

лі, що є абсолютним рекордом зма�

гань.

Незважаючи на увесь оптимізм

вболівальників, змагання на Олім�

піаді розпочалися для нас вкрай не�

вдало. Одразу 2 вітчизняні бійці до�

строково зійшли з дистанції. І якщо

Павло Іщенко поступився своєму

супернику у чесній боротьбі, то до�

лю поєдинка Євгена Хитрова з бри�

танцем Ентоні Огого вирішили суд�

ді. Нагадаємо, українець у другому

раунді двічі посилав суперника у

нокдаун, а в заключній трихвилинці

виглядав просто блискуче. Втім,

судді за рингом “нарахували” нічию

і за додатковими показниками від�

дали перемогу Огого. Рішення ре�

фері було настільки несправедли�

вим, що навіть присутні вболіваль�

ники, які протягом бою підтримува�

ли свого співвітчизника, освистали

цей вирок.

Втім, наші боксери, які продовжи�

ли боротьбу, стійко витримали удар і

ще з більшою впевненістю почали

проводити свої поєдинки. Так, один

з найкращих боксерів у своїй катего�

рії (до 60 кг) Василь Ломаченко на�

стільки легко переміг Фелікса Вер�

дехо Санчеза з Пуерто�Ріко, що ні в

кого не виникло сумнівів щодо пере�

можця. Вже з перших секунд Василь

пішов у атаку і перший раунд завер�

шив на свою користь з рахунком 5:3.

Надалі українець лише нарощував

перевагу і завершив поєдинок з за�

гальним рахунком 14:9.

Не менш впевненою була перемога

Олександра Усика (категорія до 91

кг). Щоправда, суперником нашого

боксера став дуже сильний боєць з

Росії Артур Бетербієв. Початок по�

єдинку боксери провели дещо обе�

режно, ніхто не поспішав йти у атаку,

аби не наразитися на несподіваний

удар. Тому рахунок першого раунду

був рівним — 3:3. Та все змінилося у

другій трихвилинці. Спочатку боксе�

ри обмінялися результативними ком�

бінаціями, але потім росіянин наніс

Усику заборонений удар. У підсумку з

Бетербієва зняли одне очко за фол.

Після короткої паузи Олександр зу�

мів перехопити ініціативу, і до кінця

раунду рахунок вже був на його ко�

ристь 12:9, а до завершення поєдинку

розрив у обліку ударів зріс до 17:13.

Наступного дня (у середу) на ринг

вийшли ще два вітчизняних спортс�

мени. Денис Беринчик не залишив

жодного шансу австралійському

боксеру Джефрі Хорну. Денис прос�

то приголомшив свого суперника

темпом атак і завершив бій з пере�

конливим рахунком — 21:13.

Єдиним, хто змусив дещо похви�

люватися за себе, був Олександр

Гвоздик (категорія до 81 кг). Супер�

ником нашого боксера став другий

номер посіву алжирець Абделхавід

Бенчабла. Останній дуже потужно

розпочав поєдинок і, як наслідок,

завершив раунд на свою користь.

Проте Гвоздик не мав наміру здава�

тися — у другому раунді він спроміг�

ся зрівняти рахунок (11:11), а в за�

вершальному двічі відправив алжир�

ця в нокдаун. У підсумку судді відда�

ли перемогу Олександру — 19:17.

Тож уже сьогодні ввечері всі укра�

їнці матимуть нагоду вболівати за

наших хлопців у півфінальних по�

єдинках
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Цей день в історії 10 серпня

1498 — ан лійсь ий ороль
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т на ород в 10 ф нтів за від-
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Відповіді на с анворд на 5-й стор.
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До Центральної виборчої комісії 
6 серпня 2012 року надійшли заяви
Політичної партії "УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс за Ре�
форми) Віталія Кличка" разом з ін�
шими документами щодо реєстрації
кандидатів у народні депутати Украї�
ни, висунутих 1 серпня 2012 року на
X з'їзді цієї партії, в одномандатних
виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Украї�
ни "Про вибори народних депутатів Ук�
раїни".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11�
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у на�
родні депутати України, висунутих
Політичною партією "УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс за Ре�
форми) Віталія Кличка", в одноман�
датних виборчих округах згідно з до�
датками 1�27.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Політичної партії
"УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка".  

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 26 
до постанови Центральної 

виборчої комісії 
від 9 серпня 2012 року № 218

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних 

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Бабенко Микола Вікторович, наро�

дився 17 вересня 1980 року в місті Кри�
вий Ріг Дніпропетровської області, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Украї�
ни, освіта вища, приватний юрист, МПП
"Імпульс", член Політичної партії "УДАР
(Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка", проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування — Політична партія "УДАР
(Український Демократичний Альянс за
Реформи) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 212
Куликов Кирило Борисович, наро�

дився 22 грудня 1969 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, народний депутат
України, безпартійний, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, суб'єкт ви�
сування — Політична партія "УДАР
(Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 213
Сокур Валентина Дмитрівна, народи�

лася 12 березня 1963 року в селі Брилів�
ка Ставищанського району Київської
області, громадянка України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта середня спеціаль�
на, директор, ПП "Вертикаль—сервіс",

член Політичної партії "УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс за Ре�
форми) Віталія Кличка", проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування — Політична партія "УДАР
(Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 214
Чумак Віктор Васильович, народився

5 червня 1958 року в місті Хмельниць�
кому, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор,
Український інститут публічної політи�
ки, безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, суб'єкт висуван�
ня — Політична партія "УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс за Ре�
форми) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 215
Опадчий Ігор Михайлович, народив�

ся 18 травня 1979 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, адвокат, член По�
літичної партії "УДАР (Український Де�
мократичний Альянс за Реформи) Віта�
лія Кличка", проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, суб'єкт висування —
Політична партія "УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 216
Давиденко Олексій Володимирович,

народився 2 жовтня 1980 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор,
ТОВ "Світ Літньої Людини та Реабіліта�
ції", безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, суб'єкт висуван�
ня — Політична партія "УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс за Ре�
форми) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 217
Крикунов Юрій Володимирович, на�

родився 22 травня 1966 року в місті Ки�

єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, приватний
підприємець, член Політичної партії
"УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка",
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — Політична
партія "УДАР (Український Демокра�
тичний Альянс за Реформи) Віталія
Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 218
Сергієнко Олександр Іванович, наро�

дився 15 сiчня 1950 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, пенсіонер, без�
партійний, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, суб'єкт висування —
Політична партія "УДАР (Український
Демократичний Альянс за Реформи)
Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 219
Федорченко Сергій Миколайович,

народився 30 листопада 1974 року в се�
лищі Ємельяново Красноярського
краю, Росія, громадянин України, про�
тягом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, заступ�
ник генерального директора, ТОВ
"Дельфін", член Політичної партії
"УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка",
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — Політична
партія "УДАР (Український Демокра�
тичний Альянс за Реформи) Віталія
Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 220
Фіщенко Іван Дмитрович, народився

16 сiчня 1988 року в місті Києві, грома�
дянин України, протягом останніх п'яти
років проживає на території України,
освіта вища, заступник директора, ТОВ
"Аронді", член Політичної партії "УДАР
(Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка", проживає
в місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Політична партія

"УДАР (Український Демократичний
Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 221
Діденко Ярослав Олександрович, на�

родився 30 квiтня 1977 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, директор, ТОВ
"Центр соціальних ініціатив "КИЯНИ
РАЗОМ", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування — Політична партія "УДАР
(Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 222
Назарова Рена Рафіковна, народила�

ся 24 травня 1983 року в місті Києві,
громадянка України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, головний редактор,
головна редакція "Київський форум"
ТО новинних та соціально�політичних
програм Київської державної регіональ�
ної телерадіокомпанії, безпартійнa,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, суб'єкт висування — Політична
партія "УДАР (Український Демокра�
тичний Альянс за Реформи) Віталія
Кличка".

Одномандатний виборчий округ № 223
Брицький Руслан Михайлович, наро�

дився 3 лютого 1975 року в селі Плеше�
вичі Мостиського району Львівської
області, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, генеральний
директор, ТОВ "Альтернатива ЮЕЙ",
член Політичної партії "УДАР (Україн�
ський Демократичний Альянс за Ре�
форми) Віталія Кличка", проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування — Політична партія "УДАР
(Український Демократичний Альянс
за Реформи) Віталія Кличка".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Центральна виборча комісія
Постанова № 218 від 9 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "УДАР 
(Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка", в одномандатних виборчих округах

Постанова № 219 від 9 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 

висунутого Політичною партією 
"Козацька Українська Партія"

До Центральної виборчої комісії надій�
шла заява Політичної партії "Козацька Ук�
раїнська Партія" разом з іншими докумен�
тами щодо реєстрації кандидата у народні
депутати України, висунутого 4 серпня
2012 року на ІІІ з'їзді цієї партії, в одноман�
датному виборчому окрузі № 221.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила їх
відповідність вимогам Закону України
"Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11 —
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�

гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні
депутати України в одномандатному ви�
борчому окрузі № 221: 

Лобач Юрій Євгенович, народився 21
квітня 1971 року в місті Донецьку, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�

їни, освіта вища, комерційний дирек�
тор, ПП "Експедитор плюс", безпартій�
ний, проживає в місті Донецьку, суди�
мість відсутня, суб'єкт  висування —
Політична партія "Козацька Українська
Партія".

2. Копію цієї постанови та посвідчення
кандидата у народні депутати України
встановленої форми видати представнику
Політичної партії "Козацька Українська
Партія".  

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому засо�
бу масової інформації для оприлюд�
нення у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної вибор�
чої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Постанова № 220 від 9 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, 
висунутого Партією "Об'єднані ліві і селяни"

До Центральної виборчої комісії надій�
шла заява Партії "Об'єднані ліві і селяни"
разом з іншими документами щодо реєс�
трації кандидата у народні депутати Украї�
ни, висунутого 4 серпня 2012 року на VIII
з'їзді цієї партії, в одномандатному вибор�
чому окрузі № 214.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила їх
відповідність вимогам Закону України
"Про вибори народних депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, части�
ни першої статті 57, частин першої, дру�
гої, шостої, сьомої статті 59 Закону Ук�
раїни "Про вибори народних депутатів
України", керуючись статтями 11 � 13,
пунктом 6 статті 19, частиною другою

статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидата у народні де�
путати України в одномандатному виборчо�
му окрузі № 214: 

Ратушний Микола Данилович, наро�
дився 21 сiчня 1966 року в селі Богданів�
ка Знам'янського району Кіровоград�
ської області, громадянин України, про�

тягом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, дирек�
тор, ТОВ "Фаетон транс груп", член 
Партії "Об'єднані ліві і селяни", прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Партія "Об'єднані
ліві і селяни".

2. Копію цієї постанови та посвідчення
кандидата у народні депутати України
встановленої форми видати представнику
Партії "Об'єднані ліві і селяни".

3. Цю постанову надіслати відповід�
ному регіональному друкованому за�
собу масової інформації для оприлюд�
нення у триденний строк з дня 
її прийняття,  а також оприлюднити
на офіційному веб�сайті Центральної
виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Постанова № 221 від 9 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування 

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про
самовисування та інші документи для
реєстрації їх кандидатами у народні
депутати України в одномандатних
виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встано�
вила їх відповідність вимогам Закону

України "Про вибори народних депу�
татів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частини третьої статті 52, час�
тини другої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57, час�
тин першої, другої, шостої, сьомої стат�
ті 59 Закону України "Про вибори на�

родних депутатів України", керуючись
статтями 11�13, пунктом 6 статті 19,
частиною другою статті 27  Закону Ук�
раїни "Про Центральну виборчу комі�
сію", Центральна виборча комісія  
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у на�
родні депутати України, які балоту�
ються в одномандатних виборчих ок�

ругах у порядку самовисування, згід�
но з додатками 1� 7.

2. Витяг із цієї постанови та посвід�
чення встановленої форми видати
відповідним кандидатам у народні де�
путати України.

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам

масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА
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Додаток 17  
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 9 серпня 2012 року № 221

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 214
Столяренко Ігор Анатолійович, на�

родився 31 грудня 1959 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта незакінчена ви�
ща, президент, благодійна організація
"Фонд допомоги та захисту інвалідів
України", безпартійний, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 215
Башук Олександер Григорович, на�

родився 10 грудня 1973 року в селі
Передмірка Ланівецького району
Тернопільської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти ро�
ків проживає на території України,
освіта вища, адвокат, адвокатське
об'єднання "Український Адвокат",
безпартійний, проживає в місті Киє�
ві, судимість відсутня, самовисуван�
ня.

Васін Андрій Юрійович, народився
30 сiчня 1963 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території
України, освіта вища, заступник го�
лови правління, Київський міський

благодійний фонд "Рідна Оселя",
безпартійний, проживає в місті 
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 216
Полуектов Юрій Євгенович, наро�

дився 18 червня 1972 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, президент, Між�
народна благодійна організація "Між�
народний духовний центр "Преобра�
ження", безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 217
Забавський Дмитро Анатолійович,

народився 11 травня 1977 року в місті
Скадовськ Херсонської області, грома�

дянин України, протягом останніх п'яти
років проживає на території України,
освіта вища, генеральний директор,
асоціація "Українська правнича фунда�
ція", член Політичної партії "Меріток�
ратична партія України", проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 218
Киричук Сергій Леонідович, наро�

дився 2 лютого 1982 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, автор та ведучий
телепередачі, телеканал "Гамма", без�
партійний, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 220
Дідовець Юрій Вікторович, народив�

ся 12 червня 1979 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, адвокат, адвокат�
ське об'єднання "Український адвокат",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Шум Олександр Вікторович, наро�

дився 12 травня 1979 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, юрисконсульт,
ТОВ "Кирмакс", безпартійний, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Секретар
Центральної виборчої комісії 

Т. ЛУКАШ

Постанова № 233 від 10 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих політичною партією Всеукраїнське об'єднання
"Свобода", в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії 
6 серпня 2012 року надійшли заяви по�
літичної партії Всеукраїнське об'єднан�
ня "Свобода" разом з іншими докумен�
тами щодо реєстрації кандидатів у на�
родні депутати України, висунутих 1
серпня  2012 року на ХXІV  передвибор�
ному з'їзді цієї партії, в одномандатних
виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Украї�
ни "Про вибори народних депутатів Ук�
раїни".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої
статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, час�

тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьо�
мої статті 59 Закону України "Про
вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11�13, пунктом 6
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у на"
родні депутати України, висунутих по"
літичною партією Всеукраїнське
об'єднання "Свобода", в одномандат"
них виборчих округах згідно з додат"
ками 1�26.

2. Копію цієї постанови та посвід"
чення відповідних кандидатів у народ"

ні депутати України встановленої
форми видати представнику політич"
ної партії Всеукраїнське об'єднання
"Свобода". 

3. Цю постанову разом з відповід"
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен"
ня у триденний строк з дня її прий"
няття, а також оприлюднити на офі"
ційному веб�сайті Центральної ви"
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 26
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2012 року № 233

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 215
Іллєнко Андрій Юрійович, народився

24 червня 1987 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, аспірант, Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка, член політичної партії Все�
українське об'єднання "Свобода", про�

живає в місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — політична партія
Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Одномандатний виборчий округ № 223
Левченко Юрій Володимирович, на�

родився 1 жовтня 1984 року в місті Він�
ниці, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, керівник аналі�
тичної служби, Всеукраїнське об'єднан�
ня "Свобода", член політичної партії
Всеукраїнське об'єднання "Свобода",
проживає в місті Києві, судимість відсут�
ня, суб'єкт висування — політична пар�
тія Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 237 від 10 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією Всеукраїнське об'єднання
"Громада", в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії 
7 серпня 2012 року надійшли заяви По�
літичної партії Всеукраїнське об'єднан�
ня "Громада" разом з іншими докумен�
тами щодо реєстрації кандидатів у на�
родні депутати України, висунутих 4
серпня 2012 року на Х З'їзді цієї партії,
в одномандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла їх відповідність вимогам Закону Ук�
раїни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої

статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11�
13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Політич�

ною партією Всеукраїнське об'єднання
"Громада", в одномандатних виборчих
округах згідно з додатками 1�4.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми
видати представнику Політичної партії
Всеукраїнське об'єднання "Громада".

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб�
сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 3
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2012 року № 237

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Бурков Олександр Іванович, народив�

ся 16 червня 1957 року в місті Києві, гро�

мадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Украї�

ни, освіта вища, пенсіонер, член Полі�

тичної партії Всеукраїнське об'єднання

"Громада", проживає в місті Києві, суди�

мість відсутня, суб'єкт висування — Полі�

тична партія Всеукраїнське об'єднання

"Громада".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 242 від 10 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Молода Україна",
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Політичної партії "Моло�
да Україна" та інші документи щодо ре�
єстрації кандидатів у народні депутати
України, висунутих 4 серпня 2012 року
на черговому XI з'їзді цієї партії, в од�
номандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних
депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2 час�
тини третьої статті 53, частини першої
статті 55, частини другої статті 56, час�
тини першої статті 57, частин першої,
другої, шостої, сьомої статті 59 Закону
України "Про вибори народних депута�
тів України", керуючись статтями 11�

13, пунктом 6 статті 19, частиною дру�
гою статті 27 Закону України "Про Цен�
тральну виборчу комісію", Центральна
виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Політич�
ною партією "Молода Україна", в одно�
мандатних виборчих округах згідно з
додатком.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми
видати представнику Політичної партії
"Молода Україна".

3. Цю постанову надіслати відповід�
ним регіональним друкованим засо�
бам масової інформації для оприлюд�
нення у триденний строк з дня її
прийняття, а також оприлюднити на
офіційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 10 серпня 2012 року № 242

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Черниш Володимир Васильович, наро�

дився 4 лютого 1979 року в смт Літин Лі�

тинського району Вінницької області,

громадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Украї�

ни, освіта вища, тимчасово не працює,

член Політичної партії "Молода Україна",

проживає в смт Літин Вінницької області,

судимість відсутня, суб'єкт висування —

Політична партія "Молода Україна".

Одномандатний виборчий округ № 217
Фещук Олег Петрович, народився 27

листопада 1980 року в місті Харкові, гро�

мадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Украї�

ни, освіта вища, керівник з гарантійного

сервісу, ТОВ "МАЗтранссервіс", безпар�

тійний, проживає в місті Києві, судимість

відсутня, суб'єкт висування — Політична

партія "Молода Україна".

Одномандатний виборчий округ № 218
Чернишук Тетяна Володимирівна, на�

родилася 19 лютого 1981 року в місті Ки�

єві, громадянка України, протягом остан�

ніх п'яти років проживає на території Ук�

раїни, освіта вища, тимчасово не працює,

член Політичної партії "Молода Україна",

проживає в місті Києві, судимість відсут�

ня, суб'єкт висування — Політична партія

"Молода Україна".

Одномандатний виборчий округ № 220
Охріменко Олексій Васильович, наро�

дився 6 листопада 1987 року в місті Києві,

громадянин України, протягом останніх

п'яти років проживає на території Украї�

ни, освіта вища, спеціаліст зі зв'язків з

громадськістю, ТОВ "Хокейний клуб

"Беркут", член Політичної партії "Молода

Україна", проживає в місті Києві, суди�

мість відсутня, суб'єкт висування � Полі�

тична партія "Молода Україна".

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 244 від 10 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Партією "Союз", 
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії 
6 серпня 2012 року надійшли заяви
Партії "Союз" разом з іншими доку�
ментами щодо реєстрації кандидатів
у народні депутати України, висуну�
тих 4 серпня 2012 року на ХI з'їзді ці�
єї партії, в одномандатних виборчих
округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла їх відповідність вимогам Закону Ук�

раїни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої
статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, час�
тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьо�
мої статті 59 Закону України "Про

вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11�13, пунктом 6
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 

п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати кандидатів у народні

депутати України, висунутих Партією
"Союз", в одномандатних виборчих ок�
ругах згідно з  додатками 1�9.

2. Копію цієї постанови та посвід�
чення відповідних кандидатів у на�
родні депутати України встановленої
форми видати представнику Партії
"Союз".  

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�

ційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 9
до постанови 

Центральної виборчої комісії від 
10 серпня 2012 року № 244  
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До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про са�
мовисування та інші документи для ре�
єстрації їх кандидатами у народні депу�
тати України в одномандатних вибор�
чих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Украї�
ни "Про вибори народних депутатів Ук�
раїни".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частини третьої статті 52, час�
тини другої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57, час�
тин першої, другої, шостої, сьомої стат�
ті 59 Закону України "Про вибори на�
родних депутатів України", керуючись
статтями 11�13, пунктом 6 статті 19, час�
тиною другою статті 27  Закону України
"Про Центральну виборчу комісію",
Центральна виборча комісія  
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, які балотуються в од�
номандатних виборчих округах у поряд�
ку самовисування, згідно з додатками 
1�21.

2. Витяг із цієї постанови та посвід�
чення встановленої форми видати від�
повідним кандидатам у народні депута�
ти України.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб�
сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 20 
до постанови Центральної 

виборчої комісії 
від 10 серпня 2012 року № 248

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних 

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Нікітін Андрій Володимирович, на�

родився 10 вересня 1987 року в місті
Києві, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, помічник�
консультант народного депутата Украї�
ни, безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, самовисування.

Федоришин Олег Петрович, народив�
ся 29 березня 1964 року в місті Рівному,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, тимчасово не
працює, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 212
Костюк Олександр Володимирович,

народився 8 грудня 1960 року в селі Ти�
ниця Бахмацького району Чернігівської
області, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, голова, Все�
український благодійний фонд "Еколо�
гія та соціальний захист", член "Всеук�
раїнської Політичної партії — Екологія
та Соціальний захист", проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Лук'янова Катерина Євгеніївна, наро�
дилася 19 листопада 1969 року в місті
Львові, громадянка України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, народний
депутат України, безпартійнa, проживає

в місті Вінниці, судимість відсутня, са�
мовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Кочкіна Олена Юріївна, народилася

16 травня 1966 року в місті Челябінську,
Росія, громадянка України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, фізична осо�
ба — підприємець, безпартійнa, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня, са�
мовисування.

Одномандатний виборчий округ № 215
Кіндрачук Віктор Іванович, народив�

ся 25 липня 1949 року в селі Валя Кузь�
мина Глибоцького району Чернівецької
області, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, хірург, Київ�
ська міська клінічна лікарня швидкої
медичної допомоги, безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 216
Довгий Віктор Олександрович, наро�

дився 1 березня 1953 року в селі Бузівка
Жашківського району Черкаської об�
ласті, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, генеральний
директор, ТОВ "Благодать XXI", безпар�
тійний, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Селіванов Вадим Миколайович, на�
родився 16 травня 1968 року в місті За�
поріжжі, громадянин України, протя�
гом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, перший
заступник голови Дарницької районної
в місті Києві державної адміністрації,
член Партії регіонів, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Супруненко Олександр Іванович, на�
родився 31 сiчня 1971 року в місті Киє�

ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, народний де�
путат України, безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 217
Лаврененко Віталій Іванович, наро�

дився 22 травня 1970 року в місті Черні�
гові, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, директор, ком�
панія "Центр економічно�правового за�
хисту населення", безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 218
Сидоренко Олексій Миколайович,

народився 4 лютого 1972 року в селі Лу�
ка Києво�Святошинського району Ки�
ївської області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища, ди�
ректор, Київське вище професійне учи�
лище технологій та дизайну виробів із
шкіри, член Партії "Об'єднані ліві і се�
ляни", проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Третьяков Олександр Юрійович, на�
родився 20 березня 1970 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, народний де�
путат України, безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 220
Христинюк Світлана Вікторівна, на�

родилася 28 березня 1984 року в місті
Києві, громадянка України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, комерцій�
ний директор, ТОВ "Комерційна фірма
"Факультет", безпартійнa, проживає в

місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 221
Пачковський Сергій Іванович, на�

родився 27 квiтня 1961 року в місті
Запоріжжі, громадянин України, про�
тягом останніх п'яти років проживає
на території України, освіта вища,
пенсіонер, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 222
Билінська Олена Олександрівна, на�

родилася 23 липня 1963 року в місті Ки�
єві, громадянка України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, голова прав�
ління, ОСББ "Замок Лева", безпартій�
нa, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Пронь Сергій Миколайович, наро�
дився 27 жовтня 1981 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта середня спеціальна, ко�
мерційний директор, ЧП НВП Цен�
тросталь, безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, самови�
сування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Юрків Віталій Євгенович, народився

20 лютого 1981 року в селі Гологори Зо�
лочівського району Львівської області,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, юрист, представ�
ництво міжнародної юридичної компа�
нії "Гід Луарет Нуель", безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Секретар
Центральної виборчої комісії

Т. ЛУКАШ

Постанова № 248 від 10 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування    

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих в
одномандатних виборчих

округах,утворених 
у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212

Петренко Рітта Йосипівна, народи�
лася 28 травня 1955 року в селі Рівне
Алтайського краю, Росія, громадянка
України, протягом останніх п'яти ро�

ків проживає на території України,
освіта вища, пенсіонерка, член Партії
"Союз", проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб'єкт висування —

Партія "Союз".
Секретар

Центральної виборчої комісії
Т. ЛУКАШ

Постанова № 273 від 11 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Партією Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!", в одномандатних виборчих округах 

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Партії Наталії Королев�
ської — "Україна — Вперед!" та інші
документи щодо реєстрації кандида�
тів у народні депутати України, вису�
нутих 1 серпня 2012 року на Х з'їзді
цієї партії, в одномандатних виборчих
округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встановила
їх відповідність вимогам Закону Украї�
ни "Про вибори народних депутатів Ук�
раїни".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частин першої, третьої статті
52, частин першої, другої, пункту 2
частини третьої статті 53, частини пер�
шої статті 55, частини другої статті 56,
частини першої статті 57, частин пер�
шої, другої, шостої, сьомої статті 59
Закону України "Про вибори народних
депутатів України", керуючись стаття�
ми 11�13, пунктом 6 статті 19, частиною
другою статті 27 Закону України "Про
Центральну виборчу комісію", Цен�
тральна виборча комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Партією
Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!", в одномандатних виборчих
округах згідно з додатками 1�27.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Партії Наталії Коро�
левської — "Україна — Вперед!" у Цен�
тральній виборчій комісії з правом до�

радчого голосу.  
3. Цю постанову разом з відповід�

ним додатком надіслати відповідним
регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному веб�сайті Центральної ви�
борчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 26 
до постанови Центральної 

виборчої ко місії 
від 11 серпня 2012 року № 273

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних 

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Толубко Олександр Володимирович,

народився 1 травня 1986 року в місті
Москві, Росія, громадянин України,
протягом останніх п'яти років прожи�
ває на території України, освіта вища,
приватний підприємець, член Партії
Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!", проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб'єкт висування —
Партія Наталії Королевської — "Украї�
на — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 213
Кобєлєв Володимир Іванович, наро�

дився 3 червня 1972 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, директор, ТОВ
"АМІСТАР", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, суб'єкт
висування — Партія Наталії Королев�
ської — "Україна — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 215
Наумко Віктор Миколайович, наро�

дився 5 листопада 1970 року в селі Ко�
лядинець Липоводолинського району
Сумської області, громадянин Украї�
ни, протягом останніх п'яти років про�
живає на території України, освіта ви�
ща, тимчасово не працює, безпартій�
ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, суб'єкт висування — Партія
Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 216
Євчун Андрій Миколайович, наро�

дився 13 сiчня 1981 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, приватний адво�
кат, член Партії Наталії Королевської —
"Україна — Вперед!", проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб'єкт вису�
вання — Партія Наталії Королевської —
"Україна — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 217
Ільницький Сергій Васильович, наро�

дився 9 червня 1976 року в місті Києві,

громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, арбітражний ке�
руючий, Державне підприємство "Ви�
робниче об'єднання" Київський радіо�
завод, безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, суб'єкт вису�
вання — Партія Наталії Королевської —
"Україна — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 218
Приходько Микола Сергійович, на�

родився 27 травня 1988 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, генеральний
директор, ТОВ "СтройКо", член Партії
Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!", проживає в  місті Києві, суди�
мість відсутня, суб'єкт висування —
Партія Наталії Королевської — "Украї�
на — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 219
Петрусюк Роман Миколайович, на�

родився 13 липня 1974 року в місті
Луцьку, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор,
ТОВ "Нивки Сіті Груп", член Партії На�
талії Королевської — "Україна — Впе�
ред!", проживає в місті Києві, судимість
відсутня, суб'єкт висування — Партія
Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 220
Романенко Євген Олександрович, на�

родився 4 квiтня 1978 року в місті Киє�

ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, помічник—
консультант народного депутата Украї�
ни, безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, суб'єкт висуван�
ня — Партія Наталії Королевської —
"Україна — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 221
Шевчук Валерій Олександрович, на�

родився 12 жовтня 1978 року в місті
Харкові, громадянин України, протя�
гом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, асис�
тент кафедри ортопедичної стоматоло�
гії, Національний медичний універси�
тет імені О.О. Богомольця, член Партії
Наталії Королевської — "Україна —
Вперед!", проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, суб'єкт висування —
Партія Наталії Королевської — "Украї�
на — Вперед!".

Одномандатний виборчий округ № 222
Лисак Андрій Васильович, народився

24 сiчня 1982 року в місті Губкін Білго�
родської області, Росія, громадянин Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, директор, ТОВ "Смарт Маркет",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб'єкт висування —
Партія Наталії Королевської — "Украї�
на — Вперед!".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА

Постанова № 276 від 11 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Мерітократична партія
України", в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії 
7 серпня 2012 року надійшли заяви
Політичної партії "Мерітократична
партія України" разом з іншими до�
кументами щодо реєстрації кандида�
тів у народні депутати України, вису�

нутих 4 серпня 2012 року на ІI Все�
українському Партійному З'їзді цієї
партії, в одномандатних виборчих
округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встано�

вила їх відповідність вимогам Закону
України "Про вибори народних депу�
татів України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої

статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, час�
тини першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьо�
мої статті 59 Закону України "Про

вибори народних депутатів України",
керуючись статтями 11 � 13, пунктом
6 статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
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п о с т а н о в л я є:
1. Зареєструвати кандидатів у народні

депутати України, висунутих Політич�
ною партією "Мерітократична партія
України", в одномандатних виборчих
округах згідно з  додатками 1�3.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми ви�
дати представнику Політичної партії
"Мерітократична партія України".

3. Цю постанову разом з відповід�
ним додатком надіслати відповідним

регіональним друкованим засобам
масової інформації для оприлюднен�
ня у триденний строк з дня її прий�
няття, а також оприлюднити на офі�
ційному вебсайті Центральної
виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 3
до постанови 

Центральної виборчої комісії
від 11 серпня 2012 року № 276

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати 

України,
зареєстрованих в одномандатних

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 220
Лясота Станіслава Андріївна, народила�

ся 13 серпня 1989 року в місті Краснодарі,

Росія, громадянка України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, керівник гуртка,
Центр творчості дітей та юнацтва Оболон�
ського району м. Києва, член Політичної
партії "Мерітократична партія України",
проживає в місті Києві, судимість відсут�
ня, суб'єкт висування — Політична партія
"Мерітократична партія України".

Одномандатний виборчий округ № 222
Стрижко Галина Василівна, народила�

ся 20 березня 1984 року в місті Дрездені,

Німеччина, громадянка України, протя�
гом останніх п'яти років проживає на те�
риторії України, освіта вища, юрист,
Політична партія "Мерітократична пар�
тія України", член Політичної партії
"Мерітократична партія України", про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
суб'єкт висування — Політична партія
"Мерітократична партія України".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА

Постанова № 284 від 11 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
висунутих Політичною партією "Справедлива Україна",
в одномандатних виборчих округах

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви Політичної партії "Спра�
ведлива Україна" та інші документи
щодо реєстрації кандидатів у народні
депутати України, висунутих 31 липня
2012 року на з'їзді цієї партії, в одно�
мандатних виборчих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла, що вони відповідають вимогам За�
кону України "Про вибори народних
депутатів України".

Враховуючи викладене, відповідно
до статей 9, 10, пункту 8 частини дру�
гої статті 30, частин першої, третьої

статті 52, частин першої, другої, пун�
кту 2 частини третьої статті 53, части�
ни першої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57,
частин першої, другої, шостої, сьомої
статті 59 Закону України "Про вибо�
ри народних депутатів України", ке�
руючись статтями 11�13, пунктом 6
статті 19, частиною другою статті 27
Закону України "Про Центральну ви�
борчу комісію", Центральна виборча
комісія 
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, висунутих Політич�

ною партією "Справедлива Україна", в
одномандатних виборчих округах згід�
но з додатками 1, 2.

2. Копію цієї постанови та посвідчен�
ня відповідних кандидатів у народні де�
путати України встановленої форми
видати представнику Політичної партії
"Справедлива Україна".  

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб�
сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 2 
до постанови 

Центральної виборчої комісії 
від 11 серпня 2012 року № 284

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних 

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 212
Кіслова Лілія Юріївна, народилася

20 грудня 1961 року в місті Курган�
Тюбе, Таджикістан, громадянка Укра�
їни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, осві�
та вища, приватний підприємець,
безпартійнa, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, суб'єкт висування
— Політична партія "Справедлива
Україна".

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА

Постанова № 286 від 11 серпня 2012 року,  м. Київ
Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, 
які балотуються в одномандатних виборчих округах 
у порядку самовисування  

До Центральної виборчої комісії на�
дійшли заяви громадян України про са�
мовисування та інші документи для ре�
єстрації їх кандидатами у народні депу�
тати України в одномандатних вибор�
чих округах.

Розглянувши зазначені документи,
Центральна виборча комісія встанови�
ла їх відповідність вимогам Закону Ук�
раїни "Про вибори народних депутатів
України".

Враховуючи викладене, відповідно до
статей 9, 10, пункту 8 частини другої
статті 30, частини третьої статті 52, час�
тини другої статті 55, частини другої
статті 56, частини першої статті 57, час�
тин першої, другої, шостої, сьомої стат�
ті 59 Закону України "Про вибори на�
родних депутатів України", керуючись
статтями 11�13, пунктом 6 статті 19,
частиною другою статті 27  Закону Ук�
раїни "Про Центральну виборчу комі�
сію", Центральна виборча комісія  
п о с т а н о в л я є:

1. Зареєструвати кандидатів у народні
депутати України, які балотуються в од�
номандатних виборчих округах у порядку
самовисування, згідно з додатками 1�17.

2. Витяг із цієї постанови та посвід�
чення встановленої форми видати від�
повідним кандидатам у народні депута�
ти України.

3. Цю постанову разом з відповідним
додатком надіслати відповідним регіо�
нальним друкованим засобам масової
інформації для оприлюднення у три�
денний строк з дня її прийняття, а та�
кож оприлюднити на офіційному веб�
сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови 
Центральної виборчої комісії 

А.МАГЕРА

Додаток 17 
до постанови 

Центральної виборчої ко місії 
від 11 серпня 2012 року № 286

ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати

України, зареєстрованих 
в одномандатних 

виборчих округах,
утворених у межах міста Києва

Одномандатний виборчий округ № 211
Усаченко Лариса Михайлівна, наро�

дилася 3 сiчня 1971 року в селищі Куй�
бишевський Куйбишевського району
Кокчєтавської області, громадянка Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, генеральний директор, Націо�
нальне об'єднання по племінній справі
у тваринництві "Укрплемоб'єднання",
член політичної партії Єдиний Центр,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 212
Баленко Ігор Миколайович, наро�

дився 28 липня 1958 року в місті Києві,

громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, голова спосте�
режної ради, ПрАТ "Фуршет", безпар�
тійний, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Кримчак Сергій Олександрович, на�
родився 31 серпня 1987 року в місті
Празі, Чехія, громадянин України, про�
тягом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, гене�
ральний директор, ТОВ "Юридичний
центр "Правозахисник", безпартійний,
проживає в місті Києві, судимість від�
сутня, самовисування.

Якубов Олександр Олександрович,
народився 2 серпня 1951 року в місті
Кушка Тахта�Базарського району, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, директор, ТОВ "УМТЗ
"Енергокомплект", безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 213
Ліщенко Олександр Васильович, на�

родився 30 квiтня 1969 року в місті Ки�
єві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, керівник апа�
рату, наглядова рада ПАТ "Авантбанк",
член Народної Партії, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Самохін Олексій Юрійович, наро�
дився 15 червня 1980 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, заступник дирек�
тора, ТОВ "Бетоніндустріяпроект", без�
партійний, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, самовисування.

Ходаковський Віктор Миколайович,
народився 8 листопада 1957 року в се�
лищі Бучмани Олевського району Жи�
томирської області, громадянин Украї�
ни, протягом останніх п'яти років про�
живає на території України, освіта ви�
ща, голова правління, Київський місь�
кий благодійний фонд "Наш дім Київ",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 214
Власко Олена Володимирівна, наро�

дилася 24 листопада 1978 року в місті
Харкові, громадянка України, протя�
гом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, фізична
особа � підприємець, безпартійнa, про�
живає в місті Харкові, судимість відсут�
ня, самовисування.

Голубка Степан Михайлович, наро�
дився 21 квiтня 1966 року в селі Угля
Тячівського району Закарпатської об�
ласті, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, провідний
науковий співробітник, Державна нав�
чально�наукова установа "Академія фі�
нансового управління" Міністерства
фінансів України, безпартійний, про�

живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Швачка Наталія Володимирівна, на�
родилася 16 жовтня 1965 року в місті
Києві, громадянка України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, тимчасово
не працює, член Партії відродження се�
ла, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 215
Круть Олег Миколайович, народився

7 жовтня 1973 року в місті Києві, гро�
мадянин України, протягом останніх
п'яти років проживає на території Укра�
їни, освіта вища, директор, ТОВ "Колі�
зей�3000", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 216
Воронін Дмитро Олександрович, на�

родився 8 грудня 1964 року в місті Киє�
ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта вища, експерт з еко�
номічних питань, ТОВ "Європейський
правовий захист", член Партії відрод�
ження села, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, самовисування.

Хоменко Віктор Олексійович, наро�
дився 7 лютого 1968 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, директор, ТОВ
"МОДУС", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Яковчук Михайло Юрійович, наро�
дився 7 вересня 1965 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, юрисконсульт,
ТОВ "Елма�інвест", безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 217
Новицький Олег Олександрович, на�

родився 29 сiчня 1975 року в місті Киє�
ві, громадянин України, протягом ос�
танніх п'яти років проживає на терито�
рії України, освіта середня спеціальна,
директор, ТОВ "Спід�інфо медіа корпо�
рейшн лтд", безпартійний, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Товстий Василь Охрімович, народив�
ся 25 серпня 1950 року в селі Бесідка
Ставищенського району Київської об�
ласті, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, пенсіонер,
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 218
Грищук Валерій Павлович, народив�

ся 29 липня 1952 року в селі Никонівка
Бердичівського району Житомирської
області, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�

торії України, освіта вища, координа�
тор, Центр високих технологій Універ�
ситету "Україна", безпартійний, прожи�
ває в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Оськін Олексій Геннадійович, наро�
дився 1 листопада 1973 року в місті
Новгород, громадянин України, протя�
гом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, голова
правління, ПрАТ "Київська правда",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Шабатин Степан Іванович, народив�
ся 15 листопада 1926 року в селі Скли�
менці Корсунь�Шевченківського райо�
ну Черкаської області, громадянин Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, провідний інженер, ДП "АНТО�
НОВ", безпартійний, проживає в місті
Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Одномандатний виборчий округ № 220
Василенко Олександр Володимиро�

вич, народився 17 жовтня 1970 року в
місті Києві, громадянин України, про�
тягом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, адво�
кат, адвокатське об'єднання "Адвокат�
ська компанія "Правова Фундація",
член політичної партії Всеукраїнське
об'єднання "Батьківщина", проживає в
місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Вихристюк Олексій Анатолійович,
народився 11 травня 1980 року в місті
Бориспіль Київської області, громадя�
нин України, протягом останніх п'яти
років проживає на території України,
освіта вища, директор, ПП "Кобі", член
Партії відродження села, проживає в
місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Міронов Валерій Євгенійович, наро�
дився 15 грудня 1962 року в місті Ро�
веньки Луганської області, громадянин
України, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, президент, ТОВ "Юридична ком�
панія "Права киян", безпартійний, про�
живає в місті Києві, судимість відсутня,
самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 221
Макар Іван Іванович, народився 15

сiчня 1957 року в селі Галівка Старосам�
бірського району Львівської області,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, юрист, Асоціація
міст України, безпартійний, проживає
в місті Києві, судимість відсутня, само�
висування.

Одномандатний виборчий округ № 222
Грицишин Ілля Юрійович, народився

29 грудня 1969 року в місті Андрушівка
Житомирської області, громадянин Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, тимчасово не працює, безпартій�

ний, проживає в місті Києві, судимість
відсутня, самовисування.

Клепач Ігор Вікторович, народився
15 вересня 1982 року в селі Степове Те�
тіївського району Київської області,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, директор, ТОВ
"Ерде Девелопмент", безпартійний,
проживає в селі Петрівське Києво�Свя�
тошинського району Київської області,
судимість відсутня, самовисування.

Луговець Олександр Михайлович,
народився 1 квiтня 1950 року в місті Ту�
лун Іркутської області, громадянин Ук�
раїни, протягом останніх п'яти років
проживає на території України, освіта
вища, правозахисник, Українська асо�
ціація антиколекторів та правозахисни�
ків, безпартійний, проживає в місті Ки�
єві, судимість відсутня, самовисування.

Старіков Олег Іванович, народився
14 листопада 1960 року в місті Потсдам,
Німеччина, громадянин України, про�
тягом останніх п'яти років проживає на
території України, освіта вища, гене�
ральний директор, ТОВ "Кондор Б.С.",
безпартійний, проживає в місті Києві,
судимість відсутня, самовисування.

Одномандатний виборчий округ № 223
Колбун Микола Дмитрович, наро�

дився 3 сiчня 1945 року в селі Новосіл�
ки Маневицького району Волинської
області, громадянин України, протягом
останніх п'яти років проживає на тери�
торії України, освіта вища, директор,
Інститут інформаційно�хвильових тех�
нологій, безпартійний, проживає в міс�
ті Києві, судимість відсутня, самовису�
вання.

Луценко Ігор Вікторович, народився
10 листопада 1978 року в місті Києві,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, журналіст, інтер�
нет�видання "Українська Правда", без�
партійний, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, самовисування.

Олексюк Федір Юрійович, народився
6 грудня 1968 року в селі Малий Рожин
Косівського району Івано�Франків�
ської області, громадянин України,
протягом останніх п'яти років прожи�
ває на території України, освіта середня
спеціальна, генеральний директор,
ТОВ Громадсько�соціальне інформа�
ційне агентство "Ваша Надія", безпар�
тійний, проживає в місті Києві, суди�
мість відсутня, самовисування.

Хмара Степан Ілліч, народився 12
жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Со�
кальського району Львівської області,
громадянин України, протягом остан�
ніх п'яти років проживає на території
України, освіта вища, пенсіонер, без�
партійний, проживає в місті Києві, су�
димість відсутня, самовисування.

Секретар засідання
Центральної виборчої комісії

Т. АСТАХОВА

Центральна   виборча   комісія
повідомляє   про   відкриття   поточного рахунку   кандидата   в    народні   депутати   України,   який
балотується   в одномандатному виборчому окрузі № 218.

Реквізити поточного рахунку:
Отримувач: виборчий фонд кандидата в народні депутати України

Парцхаладзе Льва Ревазовича. 

Реєстраційний номер облікової картки платника податку: 2623110019, Банк отримувача: 
КРД AT "Райффайзен Банк Аваль". Код банку отримувача (МФО): 322904.
Рахунок отримувача: 26435282218.

Кольороподіл А2 (формат 660х560 мм)

01034, Київ, в л. Володимирсь а, 51-а,

репроцентр азети «Хрещати ».

repro.kreschatic.kiev.ua
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